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El quart trimestre del 2019 ha tancat amb 525 denúncies presentades per violència de gènere. Aproximadament, 6 denúncies 
diàries. D’aquestes, el 84,6% s’han presentat per atestat policial amb denúncia de la víctima. 

Les denúncies per violència contra les dones s’han reduït un 10,4% (-61) respecte al tercer trimestre del 2019. Interanualment, ha disminuït el 
nombre de denúncies un 6,3% (-35).

Durant el quart trimestre del 2019 s’han registrat un total de 599 delictes a la comarca. D’aquests, el 68,4% (410) han sigut per 
lesions lleus, el 15,4% (92) per delictes contra la llibertat, integritat moral, intimitat i honor i un 8,7% (52) per trencament de penes.

Durant el quart trimestre s’han iniciat 118 ordres de protecció, un 51,7% de les quals han sigut denegades. Per tant, s’han 
adoptat el 48,3% de les ordres de protecció.

El nombre d’ordres de protecció iniciades durant quart trimestre ha augmentat un 13,5% respecte al trimestre anterior. S’han iniciat 
22,5 ordres de protecció per cada 100 denúncies presentades, xifra inferior a la resta d’àmbits supramunicipals.  

Per cada 100 denúncies presentades, 13 dones es van acollir a la dispensa a declarar. La ràtio comarcal és superior a la dels
altres àmbits territorials. 

El 52,9% de les resolucions del procediment judicial són per sobreseïment provisional, més de 12 punts 
percentuals superiors a la resta d’unitats territorials supramunicipals.

A la comarca, el 10,7% de les resolucions del procediment judicial acaben en sentència condemnatòria, percentatge més elevat que a la 
província de Barcelona (4%) i a Catalunya (6,5%), però inferior que al conjunt d’Espanya (12,9%). 
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Evolució del nombre de les denúncies presentades. Vallès Occidental. 1T2013-4T2019

Durant el quart trimestre del 
2019 s’han presentat un total 
de 525 denúncies per violència 
de gènere, que representen 
aproximadament 6 denúncies 
diàries. 

El nombre de denúncies 
disminueix un 10,4% (-61) 
respecte al trimestre anterior. 

Interanualment, les denúncies 
presentades s’han reduït un 
6,2% (-35). Tanmateix, hi ha 
hagut un creixement del 18% 
en comparar amb el quart 
trimestre del 2013. 

Entre el 2013 i el 2015 la 
mitjana anual se situava per 
sota de les 450 denúncies. A 
partir de 2016, aquesta xifra 
s’incrementa fins a les 470 i, 
l’any 2019, la mitjana anual 
supera les 500 denúncies (532). 
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Distribució de les denúncies presentades segons procedència. Vallès Occidental. 4T2019

Del total de denúncies a la 
comarca (525), el 84,6% (444) 
van ser presentades amb 
atestat policial amb denúncia 
directament de la víctima i un 
10,5% (55) amb part de lesions 
rebut al jutjat de violència 
sobre les dones. 

La taula de la pàgina següent 
mostra que el de Sabadell i el de 
Terrassa són els partits on s’han 
tramitat més denúncies, amb 
160 a cada municipi, seguits del 
de Rubí (113) i del de 
Cerdanyola del Vallès (92).

Al de Cerdanyola del Vallès 
destaca el 18,5% (17) de 
denúncies amb atestats 
policials per intervenció directa 
policial, i al de Terrassa el 
18,8% (30) de denúncies amb 
part de lesions rebudes 
directament al jutjat. 

84,6%

0,4%

3,6%

10,5%

Presentada directament per familiars Atestat policial amb denúncia de la víctima

Atestat policial amb denúncia d'un familiar Atestat policial per intervenció directa policial

Part de lesions rebut directament al jutjat Serveis assistència-Tercers en general

(302) (55)
(19)
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Distribució de les denúncies segons procedència. Àmbits territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 4T2019 

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 0,0 142 88,8 0 0,0 0 0,0 18 11,3 0 0,0 160

Terrassa 4 2,5 0 0,0 122 76,3 2 1,3 2 1,3 30 18,8 0 0,0 160

Cerdanyola del Vallès 1 1,1 0 0,0 67 72,8 0 0,0 17 18,5 7 7,6 0 0,0 92

Rubí 0 0,0 0 0,0 113 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113

Vallès Occidental 5 1,0 0 0,0 444 84,6 2 0,4 19 3,6 55 10,5 0 0,0 525

Província de Barcelona 140 3,8 6 0,2 2.571 69,1 57 1,5 574 15,4 346 9,3 29 0,8 3.723

Catalunya 170 3,1 12 0,2 3.904 70,2 61 1,1 883 15,9 497 8,9 35 0,6 5.562

Espanya 927 2,2 173 0,4 29.171 69,1 883 2,1 5.672 13,4 4.227 10,0 1.179 2,8 42.232
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Variació interanual de les denúncies presentades (Base 100=1T2013). Vallès Occidental, província de Barcelona, 
Catalunya i Espanya. 1T2013-4T2019

L’evolució de les denúncies
presentades a la comarca varia 
respecte de la resta de 
territoris. Les denúncies 
disminueixen durant el 2013 i a 
continuació hi ha una certa 
estabilització, seguida d’un 
creixement fins al 2017. 

Entre el 2017 i 2018 torna a 
produir-se una certa 
estabilització fins al tercer 
trimestre de 2018, moment en 
què es registra un increment 
accentuat intertrimestral. 

La comarca és l’àmbit on el 
nombre de denúncies s’ha 
incrementat menys, un 6,9% 
respecte al primer trimestre de 
2013. A la resta de territoris 
han augmentat al voltant d’un 
30%.
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Ràtio de denúncies presentades per cada 10.000 dones. Vallès Occidental, província de Barcelona, Catalunya i 
Espanya. 1T2013-4T2019

Al quart trimestre del 2019, la 
comarca té una ràtio d’11,1 
denúncies presentades per 
cada 10.000 dones residents. 

Aquesta xifra és inferior a la 
resta d’àmbits supramunicipals, 
sent la més elevada la del 
conjunt espanyol (17,6), 
seguida de la de Catalunya 
(14,2) i la de la província de 
Barcelona (12,8). Les ràtios de 
totes les unitats territorials són 
inferiors a les registrades el 
trimestre anterior. 

Des del primer trimestre del 
2013 hi ha hagut un augment 
de la ràtio de denúncies en tots 
els àmbits. A la comarca i a la 
província l'increment ha estat 
inferior que al conjunt de 
Catalunya i d’Espanya.0
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Distribució dels delictes registrats segons tipologia. Vallès Occidental. 4T2019

Durant el quart trimestre del 
2019 s’han registrat un total de 
599 delictes. D’aquests, el 
68,4% són per lesions lleus 
(article 153 del Codi Penal). A 
continuació se situen els 
delictes contra la llibertat, la 
integritat moral, la intimitat i 
l’honor (15,4%). 

Les dades de la taula següent 
mostren que el partit judicial de 
Sabadell és el que ha registrat 
més varietat de delictes: el 
46,3% per lesions lleus, el 
28,4% per delictes contra la 
llibertat i l'11,1% per delictes 
de tortures (article 178 del CP).

El 86,7% dels delictes 
ingressats al partit judicial de 
Terrassa són per lesions lleus, 
mentre que al de Rubí són el 
75,5% i al de Cerdanyola del 
Vallès el 60,4%.

0,2%

68,4%
3,0%

15,4%

0,2%
8,7%

4,2%

Homicidi Lesions lleus

Lesions greus Delicte de tortures

Contra la llibertat, integritat moral, intimitat i honor Contra els drets i deutes familiars

Trencament de penes i mesures Altres
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Distribució dels delictes registrats segons tipologia. Àmbits territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 4T2019

Àmbit territorial
Homicidi

Lesions lleus 
(Art. 153 del 

CP)

Lesions greus 
(Art. 148 y ss. 

del CP)

Delicte de 
tortures 

[habitualitat] 
(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 0 0,0 75 46,3 0 0,0 18 11,1 48 29,6 0 0,0 16 9,9 5 3,1 162

Terrassa 0 0,0 157 86,7 0 0,0 0 0,0 15 8,3 0 0,0 9 5,0 0 0,0 181

Cerdanyola del Vallès 0 0,0 61 60,4 0 0,0 0 0,0 23 22,8 1 1,0 9 8,9 7 6,9 101

Rubí 1 0,6 117 75,5 0 0,0 0 0,0 6 3,9 0 0,0 18 11,6 13 8,4 155

Vallès Occidental 1 0,2 410 68,4 0 0,0 18 3,0 92 15,4 1 0,2 52 8,7 25 4,2 599

Província de Barcelona 6 0,1 2.266 44,4 394 7,7 714 14,0 868 17,0 24 0,5 605 11,9 227 4,4 5.104

Catalunya 6 0,1 3.444 48,4 460 6,5 958 13,5 1.000 14,0 36 0,5 908 12,8 309 4,3 7.121

Espanya 17 0,0 22.837 50,4 2.135 4,7 6.176 13,6 5.066 11,2 226 0,5 7.549 16,7 1.262 2,8 45.268
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Distribució de les ordres de protecció segons estat. Àmbits territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 4T2019

Àmbit territorial Incoades

Resoltes

No admeses Adoptades Denegades

Nombre % Nombre % Nombre %

Sabadell 35 0 0,0 14 40,0 21 60,0 

Terrassa 47 0 0,0 27 57,4 20 42,6 

Cerdanyola del Vallès 27 0 0,0 10 37,0 17 63,0 

Rubí 9 0 0,0 6 66,7 3 33,3 

Vallès Occidental 118 0 0,0 57 48,3 61 51,7 

Província de Barcelona 896 0 0,0 422 47,1 474 52,9 

Catalunya 1.320 0 0,0 694 52,6 626 47,4 

Espanya 9.955 53 0,5 7.098 71,3 2.804 28,2 

Durant el quart trimestre s’han 
iniciat 118 ordres de protecció a 
la comarca. 

D’aquestes, el 51,7% (61) s’han 
denegat. La proporció de 
denegades és més de quatre 
punts superior que la del conjunt 
de Catalunya i vint-i-tres punts 
més que la de l’Estat. 

Tots els àmbits supramunicipals 
catalans se situen molt per sobre 
de la proporció d’ordres de 
protecció denegades a Espanya. 

A escala municipal, destaca el 
percentatge d’OP denegades al 
partit judicial de Rubí (33,3%), 
inferior a la de resta d’àmbits 
catalans. Altrament, el partit 
judicial de Cerdanyola del Vallès 
(63%) i el de Sabadell (60%) 
registren unes proporcions de 
denegacions molt més elevades 
que la resta de territoris. 
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Evolució de les ordres de protecció segons estat. Vallès Occidental. 1T2013-4T2019 

Durant el quart trimestre de 
l’any 2019 les ordres de 
protecció incoades s’han 
incrementat en un 13,5% 
respecte al trimestre anterior. 
Tanmateix, les denúncies 
presentades han disminuït. 

Interanualment, la xifra 
d’ordres de protecció iniciades 
ha augmentat un 8,3%, però es 
registra un valor similar 
respecte al mateix període de 
l’any 2013.

Des de l’inici de la sèrie, les 
ordres de protecció denegades 
superen les adoptades, excepte 
en alguns trimestres. 
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Ràtio d'ordres de protecció i mesures de protecció incoades pel total de denúncies presentades (%). Àmbits 
territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 4T2019

A la comarca s’han incoat 22,5 
ordres de protecció per cada 
100 denúncies presentades, 
una ràtio inferior a la de la 
província de Barcelona (24,1), a 
la del conjunt de Catalunya 
(23,7) i a la d’Espanya (23,6).  

El partit judicial de Terrassa 
(29,4) i el de Cerdanyola del 
Vallès (29,3) presenten les 
ràtios més elevades, superant la 
xifra de la resta de territoris. La 
ràtio del de de Sabadell se situa 
en 21,9 ordres de protecció per 
cada 100 denúncies.

A molta distància, se situa la del 
de Rubí (8), molt inferior a tots 
els territoris. Aquest partit 
judicial registra unes ràtios 
trimestrals al voltant de 10 
punts per sota del de Sabadell i 
Terrassa i 15 del de Cerdanyola 
del Vallès. 
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Ràtio de dones que s’acullen a la dispensa a declarar pel nombre de denúncies presentades (%). Àmbits 
territorials i partits judicials del Vallès Occidental. 4T2019

Durant el quart trimestre del  
2019 a la comarca es registren 
13 dones que s’acullen a la 
dispensa a declarar per cada 
100 denúncies presentades. 
Aquesta xifra és lleugerament 
superior a la del conjunt de 
Catalunya (12,2), a la de la 
província de Barcelona (11,4) i 
a la de l’estat (10,8).

Els partits judicials de Sabadell 
(20) i de Cerdanyola del Vallès 
(16,3) són els que presenten 
una ràtio més elevada. Aquests 
se situen molt per sobre de la 
resta de partits judicials de la 
comarca, atès que Terrassa 
registra 8,1 dones que 
renuncien a declarar per cada 
100 denúncies i Rubí 7,1.
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Evolució de la ràtio de dones que s’acullen a la dispensa a declarar pel nombre de denúncies presentades (%). 
Vallès Occidental. 1T2013-4T2019

La ràtio de dones que s’acullen 
a la dispensa a declarar pel 
nombre de denúncies a la 
comarca és de 13, més de tres 
punts que la del trimestre 
anterior i del mateix període de 
l’any 2018.

A partir del primer trimestre 
del 2015 s’observa un augment 
accentuat de la ràtio de dones 
que renuncien a declarar. 
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Distribució de les resolucions del procediment judicial segons formes de terminació (%). Àmbits territorials 
i partits judicials del Vallès Occidental. 4T2019 

Àmbit territorial

Per sentència Per sobreseïment Elevació a 
l’òrgan 

competent
Altres

Absolutòria Condemnatòria Lliure Provisional

Sabadell 0,7% 7,2% 0,0% 54,3% 36,2% 1,4%

Terrassa 1,8% 8,4% 6,6% 54,8% 28,3% 0,0%

Cerdanyola del Vallès 0,0% 9,8% 1,6% 44,3% 39,3% 4,9%

Rubí 4,7% 17,4% 0,0% 58,1% 18,6% 1,2%

Vallès Occidental 1,8% 10,7% 2,1% 52,9% 30,6% 1,9%

Província de Barcelona 1,5% 4,0% 2,6% 41,0% 33,3% 17,6%

Catalunya 1,3% 6,5% 2,5% 40,6% 31,3% 17,8%

Espanya 2,0% 12,9% 2,6% 37,9% 22,8% 21,9%

A la comarca, el sobreseïment 
provisional és la forma de 
terminació més comuna (52,9%), 
com a la resta dels territoris,  
seguida de l’elevació a l’òrgan 
competent (30,6%).

Tots els partits judicials de la 
comarca, excepte Cerdanyola 
del Vallès, tenen una proporció 
de sobreseïments provisionals 
més elevada que la resta 
d’unitats territorials. 

Destaca l'elevada proporció de 
sentències condemnatòries al 
partit judicial de Rubí (17,4%). 
Per contra, el de Sabadell té el 
percentatge més baix (7,2%). A 
Espanya, la proporció de 
sentències condemnatòries 
(12,9%) és molt superior a la de 
la província de Barcelona (4%) o 
a la del conjunt de Catalunya 
(6,5%). 
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Evolució del pes de les sentències condemnatòries sobre el total de resolucions del procediment judicial (%). 
Vallès Occidental. 1T2013-4T2019

Durant el quart trimestre del 
2019 hi ha hagut un 10,7% de 
sentències condemnatòries, 
xifra lleugerament per sota del 
trimestre anterior (11,2%).

Interanualment, el percentatge 
de sentències condemnatòries 
ha augmentat al voltant de 2 
punts percentuals. L’increment 
és similar respecte al quart 
trimestre de 2013.

Tot i l’augment accentuat de la 
proporció de sentències 
condemnatòries al segon 
trimestre de l’any, durant els 
últims dos trimestres s’ha 
registrat una davallada 
progressiva. 
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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 registrats

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. 

Denúncia

La denúncia per part de la víctima es constitueix com a requisit 
necessari per accedir als instruments de protecció i intervenció 
que preveu la Llei Orgànica 1/2004. violència sobre la dona. 
Poden tenir diferents procedències: atestat policial amb 
denuncia 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 i, al seu torn, una víctima pot presentar 
diverses denúncies per diferents agressions. 

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).

Elevació a l’òrgan competent 

Resolució judicial que declara falta de competència dels jutjats 
de violència sobre les dones i s’expressarà a l’òrgan que consideri 
competent.

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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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.

Sentència 

Resolució judicial que decideix definitivament sobre un procés i 
la forma ordinària per la qual es pot acabar el judici ordinari i en 
general, tota causa civil. Poden ser absolutòries o  
condemnatòries.

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.

Sobreseïment
Resolució judicial que 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, els 
indicis no són suficients per continuar el procés i responsabilitzar 
a una persona del delicte, tot i que no es descarta que l’hagi 
comés, o per sobreseïment lliure, resolució quan no existeixen 
indicis racionals de que han ocorregut els fets.

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.



VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

25 Violència contra les dones | 4T2019 | Observatori Vallès Occidental

Fonts i indicadors



VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES

4T2019

Violència contra les dones | 4T2019 | Observatori Vallès Occidental24

Fonts i indicadors

INDICADOR FONT ÀMBIT DE REFERÈNCIA PERÍODE DE REFERÈNCIA

Nombre de denúncies presentades segons 
procedència

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

Partits judicials del Vallès Occidental 4T2019

Evolució del nombre de denúncies 
presentades

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

Vallès Occidental 1T2013-4T2019

Variació interanual de les denúncies 
presentades

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

Vallès Occidental, província de Barcelona, 
Catalunya i Espanya

1T2013-4T2019

Ràtio de les denúncies presentades per cada 
10.000 dones

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

Partits judicials del Vallès Occidental, 
província de Barcelona, Catalunya i Espanya

4T2019

Denúncies

INDICADOR FONT ÀMBIT DE REFERÈNCIA PERÍODE DE REFERÈNCIA

Distribució dels delictes registrats segons 
tipologia

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

Partits judicials del Vallès Occidental 4T2019

Delictes

Ordres de protecció

INDICADOR FONT ÀMBIT DE REFERÈNCIA PERÍODE DE REFERÈNCIA

Distribució de les ordres de protecció segons 
estat

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

Partits judicials del Vallès Occidental, 
província de Barcelona, Catalunya i Espanya

4T2019

Evolució de les ordres de protecció segons 
estat

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

Vallès Occidental 1T2013-4T2019

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 

Partits judicials del Vallès Occidental, 
província de Barcelona, Catalunya i Espanya

4T2019
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INDICADOR FONT ÀMBIT DE REFERÈNCIA 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 

Partits judicials del Vallès Occidental, 
província de Barcelona, Catalunya i Espanya

4T2019

Evolució de la ràtio de dones que s’acullen a la 
dispensa a declarar pel total de denúncies 
presentades

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

Vallès Occidental 1T2013-4T2019

Renúncies

INDICADOR FONT ÀMBIT DE REFERÈNCIA PERÍODE DE REFERÈNCIA

Distribució de les resolucions del procediment 
judicial segons formes de terminació

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

Partits judicials del Vallès Occidental, 
província de Barcelona, Catalunya i Espanya

4T2019

Evolució del pes de les sentències 
condemnatòries sobre el total de resolucions 
del procediment judicial 

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

Vallès Occidental 1T2013-4T2019

Resolució del procediment judicial
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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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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 24.187 12.239 9.868

Gallifa 172 77 71

Palau-solità i Plegamans 14.771 7.525 6.025

Polinyà 8.479 4.184 3.168

Sabadell 213.644 109.797 89.985

Sant Llorenç Savall 2.373 1.176 975

Sant Quirze del Vallès 20.141 10.276 8.010

Santa Perpètua de Mogoda 25.799 12.841 10.187

Sentmenat 9.078 4.467 3.549

Total 318.644 162.582 131.838

Terrassa
Número 15 de Barcelona
Jutjats i tribunals: 14

Matadepera 9.326 4.669 3.645

Rellinars 780 377 294

Terrassa 220.556 112.087 90.523

Ullastrell 2.093 1.041 789

Vacarisses 6.688 3.252 2.532

Viladecavalls 7.512 3.788 3.021

Total 246.955 125.214 100.804

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

Badia del Vallès 13.380 6.813 5.625

Barberà del Vallès 33.091 16.791 13.523

Cerdanyola del Vallès 57.403 29.365 24.495

Montcada i Reixac 36.239 18.338 14.740

Ripollet 38.665 19.585 15.590

Total 178.778 90.892 73.973

Rubí
Número 24 de Barcelona
Jutjats i tribunals: 6

Castellbisbal 12.390 6.152 4.811

Rubí 77.464 39.106 31.529

Sant Cugat del Vallès 91.006 46.809 36.565

Total 180.860 92.067 72.905

Vallès Occidental 925.237 470.755 379.520

Font: elaboració pròpia a partir del Consejo General del Poder Judicial i l’Idescat (Padró municipal d'habitants. Dades a 1 de gener de 2019). 



VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES

4T2019

Serveis d’Informació i Atenció a les dones (SIAD) 
al Vallès Occidental

Violència contra les dones | 4T2019 | Observatori Vallès Occidental31

Badia del Vallès
Carrer La Manxa, s/n (Casal dels Infants)
08214 Badia del Vallès
Tel. 937294651
cirdbadia@gmail.com
Titularitat: Ajuntament de Badia del Vallès

Ripollet
Carrer Balmes, 2, planta baixa
08291 Ripollet
Tel. 935046040
siad@ripollet.cat
Titularitat: Ajuntament de Ripollet

Santa Perpètua de Mogoda
Plaça Can Folguera, s/n
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 935604205
rodriguezra@staperpetua.cat
Titularitat: Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda

Barberà del Vallès
Plaça de la vila, 1, baixos dreta
08210 
Tel. 937297171
carozm@bdv.cat
Titularitat: Ajuntament de Barberà del Vallès

Rubí
Rambleta Joan Miró, s/n
08191 Rubí
Tel. 935813900
dona@ajrubi.es
Titularitat: Ajuntament de Rubí

Terrassa
Carrer Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa
Tel. 937397408
polgenere@terrassa.cat
Titularitat: Ajuntament de Terrassa

Castellar del Vallès
Plaça Major, s/n (Edifici Mirador)
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937144040
eminguell@castellarvalles.cat
Titularitat: Ajuntament de Castellar del Vallès

Sabadell
Carrer Vidal, 146
08208 Sabadell
Tel. 937246167
genere@ajsabadell.cat
Titularitat: Ajuntament de Sabadell

Consell Comarcal Vallès Occidental
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
Carrer Belles Arts, 19
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 935921647
dones@cerdanyola.cat
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Sant Cugat del Vallès
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
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
Avinguda del Vallès 97-99 baixos (Edifici Can Tuset)
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 937216800
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat
Titularitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES

4T2019

Línia d’atenció contra la violència masclista
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Amb el suport de

https://twitter.com/vallesobserva?lang=ca
mailto:observatori@ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-govern/observatori-comarcal/duplicat-2-de-altres-estudis-i-informes/mapa-de-recursos-contra-la-pobresa-al-valles-occidental

