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Un 79’3% de les dones enquestades han patit com a mínim un fet de violència 

masclista al llarg de la seva vida. Un 26’2% ho ha patit el darrer any, gairebé nou 

punts percentuals més que l’any 2016

La violència sexual - incloent comentaris sexuals - és la més recorrent. Un 65’2% 

de les dones de 16 anys i més n’ha patit al llarg de la seva vida. Segueixen la 

violència psicològica, digital o econòmica.

Pel que fa a franges d’edat de les víctimes, la més habitual és la de 30 a 49 anys 

amb un 39,2%, seguida de la de 16 a 29 anys amb un 36,4%

En l’àmbit de les no parelles, els autors de les agressions són desconeguts per les 

víctimes en un 67’1% dels casos. En aquest àmbit, un 38’7% de les agressions 

tenen lloc a les xarxes socials, un 19’9% en llocs d’oci i un 15’1% a l’espai públic.

Un 33’7% de les dones que han patit algun cas de violència masclista per part de 

l’exparella vivien menors de 18 anys a la llar. Un 31’8% d’aquests eren presents 

durant les agressions.

Xifres principals



FITXA TÈCNICA



Fitxa tècnica

MOSTRA

Distribució de la mostra per regions policials

1.299

4.075
968

688

584

384

439

627

Àmbit: Catalunya

Univers: dones de 16 anys i més residents a Catalunya

Grandària de la mostra: 9.594 dones

Tipus de mostra: estratificada, no proporcional, per 

estrats territorials i edats 

Tipus d’entrevista: enquesta telefònica (CATI)

Error mostral: error del +/- 1,01, amb un nivell de 

confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5)

Treball de camp: novembre-desembre de 2021
513



Presentació: Estructura de l’enquesta

1. BLOC NO PARELLA: Fets que han patit per part d’homes amb els quals no tenien o havien

tingut cap relació de parella, tant coneguts com desconeguts.

2. BLOC EXPARELLES: Fets que han patit per part d’homes amb els quals havien tingut una

relació de parella però que ja no la tenen en el moment de fer l’enquesta.

3. BLOC PARELLES ACTUALS: Fets que han patit per part d’homes amb els quals actualment

tenen una relació de parella.

4. BLOC INFÀNCIA: Fets que van patir fins als 15 anys per part d’algun home o nen.



Presentació: Cistella de fets

BLOC NO PARELLA: fets que han patit les dones per part d’un home amb el qual no

tenien ni havien tingut cap relació de parella, tant coneguts o desconeguts

• Comentaris, gestos sexuals o exhibicionisme

• Assetjament, missatges o imatges no volgudes de caire sexual a través de xarxes socials o

qualsevol mitjà digital

• Amenaces o insults a través de xarxes socials o mitjans digitals

• Publicació o amenaces de fer-ho de fotos o vídeos personals de caire sexual

• Amenaces, represàlies, crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant si no

s’accepten propostes de caire sexual

• Insinuacions o propostes d’aconseguir millores (laborals, en estudis…) a canvi de tenir

relacions romàntiques o sexuals

• Fregaments o tocaments sexuals sense violència física ni intimidació

• Fregaments o tocaments sexuals amb amenaces, intimidació o violència física

• Una violació, ja sigui oral, anal o vaginal, utilitzant la violència o no

• Un intent de violació, utilitzant la violència o no.



Cistella de fets

BLOC EXPARELLA: fets que han patit les dones per part d’homes amb els quals havien

tingut una relació de parella

• Ridiculitzar, humiliar, fer sentir inferior o valorar-se poc a si mateixa

• Assetjar pel mòbil o a les xarxes socials

• Intentar que no es relacionés amb amistats o família

• Controlar on estava, amb qui estava i què feia en tot moment

• Controlar no deixar decidir sobre els diners propis o de la llar

• Imposar com s’havia de vestir, pentinar, comportar en públic...

• Sospitar contínuament que li era infidel o li impedia parlar amb altres homes

• Amenaçar amb fer-li mal

• Espantar a propòsit, mirant d’una forma determinada, cridant, trencant coses o colpejant

mobles o objectes, per exemple.

• Deixar de parlar, ignorar o tractar amb indiferència durant dies

• Pegar, donar una bufetada, agafar violentament, llençar un objecte o agredir físicament

d’alguna manera

• Obligar a tenir relacions sexuals quan vostè no volia , amb violència o sense

• Intentar forçar a tenir relacions sexuals quan vostè no volia, amb violència o sense

• Amenaçar amb impedir-li el contacte amb els seus fills/filles

• Amenaçar amb treure-li o fer mal als fills/filles

• Emportar-se els fills/filles sense permís

• Amenaçar amb no pagar la manutenció dels fills/filles

• Deixar de pagar alguna mensualitat de la manutenció dels fills/filles



Cistella de fets

BLOC PARELLA: fets que han patit les dones per part d’homes amb els quals té

una relació

de parella actualment

• Ridiculitzar davant dels altres, insultar-la, fer-la sentir-se inferior o valorar-se poc a si

mateixa

• Assetjar pel mòbil o a les xarxes socials

• Intentar que no es relacioni amb amistats o família

• Controlar on és i què fa en tot moment

• Controlar els diners, no deixar decidir sobre els diners propis o de la llar

• Imposar com s’ha de vestir, pentinar, comportar en públic...

• Sospitar contínuament que li és infidel o impedir parlar amb altres homes

• Amenaçar amb fer-li mal

• Espantar a propòsit, mirant d’una forma determinada, cridant, trencant coses o

colpejant mobles o objectes, per exemple.

• Deixar de parlar, ignorar o tractar amb indiferència durant dies

• Pegar, donar una bufetada, agafar violentament, llençar un objecte o agredir

físicament d’alguna manera

• Obligar a tenir relacions sexuals quan vostè no volia, amb violència o sense

• Intentar forçar-la a tenir relacions sexuals quan vostè no volia, amb violència o sense

• Amenaçar amb treure-li o fer mal els fills/filles

• Amenaçar amb no pagar el que li correspon com a manutenció



Cistella de fets

BLOC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: fets que han patit les dones fins als 15 anys, per part 

d’homes

• Comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes

• Missatges no volguts de contingut sexual o groller per mòbil, correu electrònic, xarxes socials o 

paper

• Publicar, amenaçar amb publicar o demanar fotos o vídeos seus de contingut sexual

• Obligar a veure pornografia o relacions sexuals entre adults

• Tocaments sexuals tant que li fessin a vostè com que l’obliguessin a fer a una altra persona

• Agressió sexual violenta, obligar d’alguna manera a tenir una relació sexual no volguda

• Van intentar forçar-la d’alguna manera a tenir una relació sexual no volguda



VICTIMITZACIÓ GLOBAL



Victimització global

Dones víctimes de, com a mínim, 1 fet
Base: totes les dones SENSE COMENTARIS O GESTOS 

SEXUALS

77,4%
des dels 15 anys

26,2%
l’últim any

79,3%
tota la vida

67,1%
des dels 15 anys

21,7%
l’últim any

68,8%
tota la vida



Victimització global: per tipologies de violència

Dones víctimes de, com a mínim, 1 fet 
Base: totes les dones

65,2

47,5

28

14,9

13,2

7,1

12,6

11,5

9,5

3,9

1,1

1,8

Sexual

Psicològica

Digital

Econòmica

Fisica

Vicària

Últim any Des dels 15



Victimització global per edats

Base: dones que han patit, com a mínim, 1 fet a l’últim any (sobre base 100 víctimes)

36,4

39,2

15,6

8,7

0

100

16-29 30-49 50-64 >=65



Victimització global sobre el seu grup d’edat (últim any)
Base: dones que han patit almenys un fet l’últim any

56,9

40,6

29,6

25,6

17,5

16,0

9,1

8,7

0,0 100,0

16-29

16-29 Sense comentaris/gestos sexualso
exhibicionismes

30-49

30-49 Sense comentaris/gestos sexualso
exhibicionismes

50-64

50-64 Sense comentaris/gestos sexualso
exhibicionismes

>=65

>=65 Sense comentaris

Si No



NO PARELLA 

(violències exercides per homes amb els quals no han 

tingut ni tenen relació de parella)



No parelles: victimització global

Victimització global
Base: totes les dones

67,9

47,8

11,0
11

Des dels 15 anys Des dels 15 anys
sense comentaris,
gestos sexuals o
exhibicionismes

Últim any Últim any sense
comentaris, gestos

sexuals o
exhibicionismes



No parelles: victimització per edats

Victimització per edat i fet. Últim any
Base: victimes sobre el total de dones del seu grup d’edat

51,1

16,9

8,1

2,1

30,7

11,4
6,2

1,7

16-29 30-49 50-64 65 i més

Amb comentaris Sense comentaris



No parelles: lloc de les agressions masclistes

Llocs on passen les agressions masclistes. Últim any
Base: Tots els fets patits

5,7
4,8

5,7

19,9

7,7

15,9

38,8

1,4
A casa seva

A casa d'algú altre

Al lloc de feina

A un lloc d'oci

Al transport públic

A l'espai públic

Xarxes socials

Altres espais



No parelles: homes agressors

Autors de l’agressió. Últim any
Base: dones víctimes d’algun fet (sense comentaris ni gestos sexuals)

Desconegut
67,1%

Conegut
32,4%

Familiar
0,5%



VIOLÈNCIA A L’ÀMBIT DE LA PARELLA 

(EXPARELLES I PARELLES ACTUALS)



Parelles i Exparelles: victimització global

Victimització global
Base: totes les dones de Catalunya de 16 anys i més amb parella i/o exparella

52,2%

14,7%

Des dels 15 Últim any



Parelles i Exparelles: per tipologies
Base: totes les dones de Catalunya de 16 anys i més amb parella i/o exparella

50,0

15,2 13,9 12,6

6,5

12,2

3,7
1,1 1,1 1,5

Psicològica Econòmica Física Sexual Vicària

Des dels 15

Ultim any



EXPARELLES

(homes amb els quals han tingut una relació de parella 

però no la tenen actualment)



Exparelles: victimització global

Victimització global per a qualsevol fet i qualsevol freqüència
Base: dones que han tingut exparella

61,1

10,4

Des dels 15 Últim any



Exparelles: per tipologia de violencia

Víctimes que han tingut exparella segons el tipus de violència patida 
Base: dones que han tingut exparella

58,4

19,6 18,4
16,2

12,9
9,1

7,0
4,2

0,8 1,1 2,1 2,3

Psicològica Econòmica Fisica Sexual Vicària Digital

Des dels 15 anys

2021



Exparelles: moment de l’agressió més greu l’últim any

Quan va passar el fet més greu. Últim any
Base: dones víctimes per part d’exparelles

En procés de 
separació

13,8

Quan ja eren 
exparella

40,3

Quan encara eren 
parella

45,4



Base: Dones que han patit algun fet des dels 15 anys

Exparella: violència contra fills i filles

Un 33,7% de les dones que han 
patit algún fet diuen que durant
aquest periode vivien fills i filles
de menys de 18 anys a la llar

31,8

15,3

Estaven presents durant els
fets

Van ser agredits directament



PARELLES ACTUALS

(homes amb els quals actualment tenen

una relació de parella)



Parelles: victimització global

Victimització global per a qualsevol fet i qualsevol freqüència
Base: dones que tenen parella

14,5

7,9

Tota la relació Ultim any



Parelles: per tipologia de violencia

Víctimes segons el tipus de violència patida en tot el temps de la relació i l’últim any
Base: dones que tenen parella

20,0

2,9
1,5 1,7 1,3

0,4

10,8

1,6
0,8 0,5 0,5 0,3

Psicològica Econòmica Física Sexual Vicària Digital

Tot el temps de la relació

Últim any



BLOC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

(fets patits per les dones fins els 15 anys)



Infància i adolescència : fets patits

Base: totes les dones 

Víctimes a la infància: 33,6% 
(16,8% sense comentaris/gestos 

sexuals o exhibicionismes)

1,0

1,2

1,5

3,3

4,4

11,5

29,7

 Obligar a veure pornografia o relacions sexuals entre
adults

 Publicar, amenaçar amb publicar o demanar foto/
vídeos sexuals

Forçar a tenir una relació sexual

Intent de forçar a tenir una relació sexual

Missatges no volguts de contingut sexual

Tocaments sexuals a ella o obligar-la a fer-los

Comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes



Infància i adolescència: l’agressor

Base: dones que han patit algun fet bloc infància

26,9
29,5

42,0

Desconegut Familiar Conegut



VIOLÈNCIES SEXUALS A LA FEINA



Violències sexuals a la feina

Base: dones que han tingut una feina remunerada l’últim any

7,3

3,9

2,4

2,3

2,7

15,3

Sense contracte

Temporal

Autònoma

Indefinit

Ultim any

Des dels 15 anys



DENÚNCIA



Denúncia: últim any

18,4%

81,6%

Denuncies No denuncies

Base: Dones que han considerat el fet més greu com a delictiu 



Denúncia: motius per no denunciar

Base: Dones que han considerat el fet com a delictiu i no han denunciat a l’últim any

6,8

7,8

10,3

12,5

16,2

Per protecció dels infants o familia

Per sentiments de culpa, vergonya o bloqueig
emocional

Per por a més violència

Perquè no li semblen comportaments que havia de
denunciar

Per la dificultat de recopilar proves



Base: Dones que han denunciat algun fet. Últim any

Satisfacció amb el servei rebut: 0 gens satisfeta-10 totalment satisfeta

Denúncia: valoració CME per les dones que han denunciat

14,8 14,4

70,8

25,4

18,0

56,7

0 a 4 5 a 6 7 a 10

Interposició Seguiment

Mitjana Interposició de la denúncia: 7,5 (2016:7,7)

Mitjana Seguiment de la denúncia: 6,5



CONSEQÜÈNCIES SOBRE LES DONES



Conseqüències: benestar psicològic. Últim any

76,0%
73,3%

34,9%

54,6%
58,6%56,5%

45,3%

15,2%

33,9% 33,0%

Insomni o dormir
malament

Ansietat, angoixa Sentir que no valia
res

No tenir ànims per
fer res

Tristesa, ganes de
plorar sense motius

Víctima No víctima

Base: Totes les dones

Percentatge de dones que han manifestat Molt sovint o Sovint 



enquestes@gencat.cat


