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 Victimització per part de no parelles 

 Victimització per part d’exparelles 

 Victimització per part de parelles actuals 

 Victimització a la infància 

 Violència i impacte de la violència en menors d’edat 

 Violència en dones amb diversitat funcional 

 Discriminacions a la feina 

 Assetjament sexual a l’àmbit laboral 

 Percepcions sobre la violència masclista i estereotips de gènere 

 

Àmbits bàsics d’estudi 
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1. PERCEPCIÓ 

2. BLOC NO PARELLA: Fets que han patit per part d’homes amb els quals  no tenen o han 

tingut cap relació de parella, coneguts o desconeguts. Fets des que tenia 15 anys i l’últim any. 

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

relació  de parella. Fets des que tenia 15 anys i l’últim any. 

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

tenen una relació de parella. Fets des que tenia 15 anys i l’últim any. 

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

 Estructura de l’enquesta 
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 Fets menys greus 

 Fets greus 

 Fets molt greus 

 

Agrupació de fets: construïda en la tipologia de fets i en la freqüència de la victimització 
(tipus de fet i la freqüència amb què el pateix) 

 

 Últim any: inclou fets que han tingut lloc el 2016. 

 Des dels 15 anys: inclou fets dels blocs de no parella, exparelles i parelles actuals que han tingut 

lloc des que l'entrevistada tenia 15 anys. 

 Tota la vida: inclou fets dels blocs de no parella, exparelles, parelles actuals i infància. 

 

Àmbit temporal: 
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64,4 % 
60,5 % 

17,6 % 

50,7 % 
47,7 % 

13,1 % 

Tota la vida Des dels 15 anys Últim any Tota la vida Des dels 15 anys Últim any

Víctima en algun dels blocs Víctima en algun del blocs (sense comentaris, gestos
sexuals o exhibicionismes)

2010: 17,5% 2010: 13,9 % 

Dones que han patit com a mínim un fet en algun dels blocs 
Base: totes les dones de Catalunya de 16 anys i més  
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Dones que han estat víctimes, segons la gravetat dels fets patits  
Base: totes les dones de Catalunya de 16 i més anys 

51,3 % 

47,3 % 

11,9 % 

37,9 % 

33,4 % 

6,1 % 

27,4 % 

20,5 % 

2,3 % 

Tota la vida Des dels 15 anys Últim any

Fets menys greus Fets greus Fets molt greus
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Dones que han estat víctimes d’algun fet especialment greu. Últim any 
Base: totes les dones de Catalunya 

 

1,0% 

0,9% 

0,6% 

0,5% 

0,2% 

2,0% 

0,3% 

0,5% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

1,0% 

Amenaces greus

Agressions físiques violentes

Intent de violació

Violació

Tocaments sexuals amb violència

Víctima d'algun fet

EVMC 2010 EVMC 2016

Una de cada 4 dones han patit algun fet 
especialment greu al llarg de la seva vida 

Víctima d'algun fet
Tota la vida

EVMC 2010 EVMC 2016

26,6% 

25,3% 
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37,8 % 

20,6 % 

2,1 % 

14,9 % 

2,5 % 
0,1 % 

Víctima en 1 bloc Víctima en 2 blocs Víctima en 3 blocs

Des dels 15 anys Últim any

Multivictimització 

Tots els fets des que tenia 15 anys i l’últim any  
Percentatge sobre el total de dones  
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Per grups d’edat: Víctimes d’algun fet en algun dels blocs (no inclou: comentaris, 

gestos sexuals ni exhibicionismes). Últim any 
Base: totes les dones de Catalunya de 16 i més anys 

 

13,1 % 

No és víctima És víctima

32,0 % 

42,9 % 

15,2 % 

9,9 % 

Distribució per edats de les 
víctimes 

65 i més

50 a 64

30 a 49

16 a 29
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Per grups d’edat: Víctimes d'algun fet en algun dels blocs (no parella, exparella 

i parella). Últim any 
Base: total de dones del grup d'edat 

39,4 % 

20,2 % 
10,5 % 5,7 % 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16 a 29 30 a 49 50 a 64 65 i més

Víctima No víctima
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Per grups d’edat: Víctimes d'algun fet en algun dels blocs (no parella, exparella i 

parella) (no inclou: comentaris, gestos sexuals ni exhibicionismes). Últim any 
Base: total de dones del grup d'edat 

25,8 % 
15,2 % 

8,8 % 5,3 % 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16 a 29 30 a 49 50 a 64 65 i més

Víctima No víctima
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13,2 % 
7,4 % 

23,0 % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Catalunya Resta Espanya Estranger

Víctima No víctima

Per origen: Víctimes d'algun fet en algun dels blocs (no parella, exparella i 

parella) (no inclou: comentaris, gestos sexuals ni exhibicionismes). Últim any 
Base: total de dones del lloc de naixement 
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Per nivell d’estudis: Víctimes d'algun fet en algun dels blocs (no inclou: 

comentaris, gestos sexuals ni exhibicionismes). Últim any 
Base: total de dones del seu nivell d'estudis 

6,5 % 

8,5 % 

18,2 % 

14,7 % 

13,8 % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Menys de 5 anys d'escolarització o sense estudis

Educació bàsica: EGB

Educació bàsica: ESO, Batxillerat elemental

Educació secundària superior: BUP, COU

Estudis universitaris

Víctima No víctima
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Victimització general, tots els fets i freqüències 
Base: totes les dones de Catalunya de 16 i més anys 

49,9 % 

11,2 % 

30,3 % 

5,8 % 

Des dels 15 anys Últim any

Víctima Víctima (excloent comentaris, gestos sexuals i exhibicionismes)
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Victimització per agrupació de fets, des dels 15 anys i l’últim any 
Base: totes les dones de Catalunya de 16 i més anys 

32,2 % 

22,9 % 

10,7 % 

6,6 % 

3,3 % 

0,7 % 

Fets menys greus Fets greus Fets molt greus

Des dels 15 anys Últim any

Violències per part de no parelles 
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Autors de l’agressió. Últim any 
Base: dones víctimes d’algun fet (no inclou comentaris, gestos sexuals ni exhibicionismes) 

 

70,9 % 

33,4 % 

0,5 % 

Desconegut Conegut Familiar

De les dones que han patit algun fet, un 
70,9% ha patit un fet per part d’un 
desconegut, un 33, 4% per part d’un conegut 
i un 0,5% per part d’un familiar (una mateixa 
dona pot estar en més d’un grup). 
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Llocs on passen les agressions. Últim any 
Base: dones víctimes d’algun fet 

20,9 % 

18,3 %  
17,1 % 

12,5 % 11,9 % 

7,3 % 

5,5 % 

3,3 % 3,2 % 

Llocs d'oci A l'espai
públic

Transport
públic

A casa seva Al lloc de
feina

Xarxes socials Altres A casa d'algú
altre

Escola/àmbit
acadèmic

Les agressions per part d’homes 
que no són parella o exparella es 
donen majoritàriament a l’àmbit 
públic 
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Victimització per edats, fets últim any (no inclou comentaris grollers, gestos sexuals 

ni exhibicionismes) 
Base: total de dones del grup d’edat  

17,1 % 
5,9 % 

2,8 % 0,6 % 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16 a 29 30 a 49 50 a 64 65 i més

Víctima No víctima
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Grau d’afectació dels fets soferts durant l’últim any 
Base: dones víctimes d’algun fet 

 

 

GENS 

UNA MICA 

14,8 % 

23,6 % 

Molt

Força

Una mica

Gens

Afectació psicològica del 
fet alta (7 a 10): 54% 
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Conseqüències de l’agressió. Últim any 
Base: dones víctimes amb una afectació “Molt” o “Força” i una valoració de 5 a 10 

 

9,6 % 7,3 % 3,2 % 1,6 % 1,4 % 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tractament psicològic Tractament mèdic Serveis informació
dones o atenció

víctima

Assistència legal Ajuda Serveis Socials

Sí No



Violències per part de no parelles 

24 

Conseqüències de l’agressió per les dones que han  patit algun fet. Últim any 
Base: dones víctimes amb una afectació “Molt” o “Força” i una valoració de 5 a 10 

 

 

14,8 % 

22,1 % 

22,5 % 

44,3 % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Porta algún objecte per defensar-se

Ha fet canvis en les seves activitats habituals

Té més por de sortir

Procura no sortir sola

Sí No

Porta algun objecte per defensar-se 

Pregunta: A partir d’aquests fets que ha patit ha tingut conseqüències com.... 
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Violències per part d’exparelles 
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Victimització general per a qualsevol fet i qualsevol freqüència  
Base: dones que han tingut exparella 

42,9 % 

7,5 % 

Des dels 15 anys Últim any



Violències per part d’exparelles 
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Víctimes segons la gravetat dels fets. Des dels 15 anys i l’últim any 
Base: dones que han tingut exparella 

36,9 % 

26,3 % 

19,2 % 

5,9 % 
3,2 % 

1,6 % 

Fets menys greus Fets greus Fets molt greus

Des dels 15 anys Últim any



Violències per part d’exparelles 
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Víctimes segons el tipus de violència patida des que tenia 15 anys i l'últim any 
Base: dones que han tingut exparella 

39,2 % 

14,9 % 14,4 % 

10,3 % 

5,5 % 4,7 % 3,6 % 
0,8 % 0,7 % 2,3 % 

Violència psicològica Violència econòmica Violència física Violència sexual Violència utilitzant
fills/es

Des dels 15 anys Últim any



Violències per part d’exparelles 
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Grau d’afectació dels fets soferts l’últim any 
Base: dones víctimes per part d’exparelles 

45,6 % 

24,0 % 

Molt

Força

Una mica

Gens

Afectació psicològica del 
fet alta (7 a 10): 80,6% 



Violències per part d’exparelles 

30 

Conseqüències de l’agressió per les dones que han  patit algun fet. Últim any 
Base: dones víctimes per part d’exparelles  

35,3 % 

35,1 % 

27,8 % 

21,8 % 

21,6 % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tractament psicològic

Assistència legal

Tractament mèdic

Ajuda Serveis Socials

Serveis informació dones o atenció víctima

Sí No

Pregunta: A causa d’aquest tipus de fets o agressions va utilitzar després.... 
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Conseqüències de l’agressió. Últim any 
Base: dones víctimes per part d’exparelles 

37,8 % 

25,5 % 

24,7 % 

21,4 % 

12,9 % 

11,4 % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La seva situació ecoòmica ha empitjorat

Se sent més aïlla, sola que abans

Ha hagut de canviar de lloc de residència

Ha reforçat mesures seguretat a casa

Ha hagut de deixar la feina

Ha estat de baixa

Sí No

Se sent més aïllada, sola que abans 

La seva situació econòmica ha empitjorat 



Violències per part d’exparelles 
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Coneixement del maltractament 
Base: dones víctimes per part d’exparelles des dels 15 anys 

68,5 % 

52,5 % 

30,9 % 

10,2 % 

Coneixement dels fets per part d'algú Família Amic/ga Policia/psicoleg/metge
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Violències per part de parelles actuals 
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Victimització general per a qualsevol fet i qualsevol freqüència. Durant tota la 

relació i l'últim any 
Base: dones que tenen parella 

12,4 % 

6,3 % 

Tota la relació Últim any



Violències per part de parelles actuals 
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Víctimes segons la gravetat dels fets. Durant tota la relació i l’últim any 
Base: dones que tenen parella 

8,4 % 

3,7 % 

3,0 % 

4,1 % 

1,9 % 

0,9 % 

Fets menys greus Fets greus Fets molt greus

Tota la relació Últim any
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Víctimes segons el tipus de violència patida des de l’inici de la relació i l’últim any 
Base: dones que tenen parella 

11,2 % 

1,9 % 1,9 % 
1,5 % 

0,7 % 

5,5 % 

1,3 % 
0,6 % 0,5 % 0,3 % 

Violència psicològica Violència econòmica Violència física Violència sexual Violència utilitzant
fills/es

Tota la relació Últim any

Violències per part de parelles actuals 



Violències per part de parelles actuals 
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Grau d’afectació dels fets soferts l’últim any 
Base: dones víctimes per part de parelles actuals 

Valoració de l’afectació 
psicològica de 7 a 10: 
50,9% 

19,6 % 

23,8 % 

Molt

Força

Una mica

Gens



Violències per part de parelles actuals 
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Conseqüències de l’agressió per les dones que han  patit algun fet. Últim any 
Base: dones víctimes amb un grau d’afectació de 5 a 10 

17,4 % 

15,6 % 

6,3 % 

4,3 % 

4,1 % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tractament psicològic

Tractament mèdic

Assistència legal

Serveis informació dones o atenció víctima

Ajuda Serveis Socials

Sí No

Pregunta: A causa d’aquest tipus de fets o agressions va utilitzar després..... 
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40 

Dones que han patit com a mínim un fet per part d’una exparella i/o de la 

parella actual 
Base: dones que tenen o  han tingut parella o exparella des dels 15 anys 

34,2 % 

9,1 % 

Des dels 15 anys Últim any

Violències per part de parelles actuals i/o exparelles 

Fets molt greus: 1,8% 



41 

Victimització general. Per agrupació de fets 
Base: dones que tenen o han tingut parella o exparella des dels 15 anys 

30,1 % 

22,4 % 

17,6 % 

6,8 % 

3,6 % 
1,8 % 

Fets menys greus Fets greus Fets molt greus

Des dels 15 anys Últim any

Violències per part de parelles actuals i/o exparelles 
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Victimització general per tipologia de fets 
Base: dones que tenen o  han tingut parella o exparella des dels 15 anys 

31,1 % 

10,8 % 10,4 % 

7,5 % 

3,9 % 

6,8 % 

3,3 % 
0,9 % 0,8 % 0,6 % 

Violència psicològica Violència econòmica Violència física Violència sexual Violència utilitzant
fills/es

Des dels 15 anys Últim any

Violències per part de parelles actuals i/o exparelles 
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Victimització general en l’àmbit de la parella i l’exparella. Per grups d’edat  
Base: dones que tenen o  han tingut parella o exparella des dels 15 anys 

14,8 % 11,2 % 6,9 % 4,8 % 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16 a 29 30 a 49 50 a 64 65 i més

Víctima No víctima

Violències per part de parelles actuals i/o exparelles 
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Victimització general en l’àmbit de la parella i l’exparella. Per lloc de naixement 
Base: dones que tenen o  han tingut parella o exparella des dels 15 anys 

8,7 % 6,2 % 
17,0 % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A Catalunya A la resta d'Espanya A l'estranger

Víctima No víctima

Violències per part de parelles actuals i/o exparelles 



VIOLÈNCIES MASCLISTES QUE HA PATIT LA DONA 

DURANT LA SEVA INFÀNCIA 
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Violències masclistes que ha patit la dona durant la 

seva infància 

46 

Víctimes de com a mínim un fet segons agrupació de fets 
Base: totes les dones de Catalunya de 16 i més anys 

26,0 % 

22,1 % 

7,8 % 

3,3 % 

3,2 % 

VICTIMITZACIÓ GENERAL

ASSETJAMENTS I COMENTARIS

TOCAMENTS SEXUALS/OBLIGAR A VEURE PORNOGRAFIA

VIOLÈNCIA FÍSICA

VIOLACIONS/INTENTS DE VIOLACIÓ
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Víctimes segons la gravetat dels fets 
Base: totes les dones de Catalunya de 16 i més anys 

10,3 % 

12,4 % 12,0 % 

Fets menys greus Fets greus Fets molt greus

Violències masclistes que ha patit la dona durant la 

seva infància 

Un 12% de les dones van patir algun fet 
molt greu en la seva infància, és a dir 
fins els 15 anys 
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Agressors: Autor de l’agressió de les dones que han estat víctimes (no inclou: 

comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes) 

Base: Dones víctimes fins als 15 anys 

 

 44,4 % 

37,3 % 

29,5 % 

Coneguts Familiars No coneguts

Violències masclistes que ha patit la dona durant la 

seva infància 



VIOLÈNCIES MASCLISTES I DONES AMB DIVERSITAT 

FUNCIONAL 
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Violències masclistes i dones amb diversitat funcional 

50 

Víctimes. Tota la vida  
Base: totes les dones de Catalunya de 16 i més anys 

* No inclou comentaris grollers, gestos de contingut sexual ni exhibicionismes 

58,0 % 

17,1 % 

33,1 % 

41,1 % 

49,9 % 

13,0 % 

30,0 % 
33,4 % 

Víctima en qualsevol bloc (inclou
infància)*

Víctima al bloc infància* Víctima al bloc no parella* Víctima blocs parella o ex-parella

Amb diversitat funcional Sense diversitat funcional

Inclou les dones amb un certificat de discapacitat 
de grau igual o superior al 33% i les dones que 
consideren que tenen algun tipus de discapacitat 
física i/o psíquica que la limita  
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Víctimes durant l’últim any  
Base: totes les dones de Catalunya de 16 anys i més 

Violències masclistes i dones amb diversitat funcional 

* No inclou comentaris grollers, gestos de contingut sexual ni exhibicionismes 

12,5 % 

3,9 % 

10,3 % 

13,1 % 

6,0 % 

9,0 % 

Víctima en qualsevol bloc (sense infància)* Víctima al bloc no parella Víctima blocs parella o ex-parella

Amb diversitat funcional Sense diversitat funcional
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Víctimes segons si tenen discapacitat física i/o psíquica que les limiti de manera 

important. Tota la vida 

* No inclou comentaris o gestos de contingut sexual 

Violències masclistes i dones amb diversitat funcional 

60,1 % 

30,2 % 
32,8 % 

43,1 % 

49,8 % 

12,9 % 

30,1 % 
31,9 % 

Víctima en qualsevol bloc (inclou
infància) *

Víctima bloc infància * Víctima bloc no parella * Víctima blocs parella o exparella

% sobre dones amb discapacitat que les limiti greument % sobre dones sense discapacitat que les limiti
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Dones víctimes al llarg de la vida, segons si tenen discapacitat física o psíquica 

que les limiti de manera important 

* No inclou comentaris o gestos de contingut sexual 

Violències masclistes i dones amb diversitat funcional 

54,5 % 

16,3 % 

30,0 % 
38,2 % 

49,8 % 

12,9 % 

30,1 % 31,9 % 

Víctima en qualsevol bloc
(inclou infància) *

Víctima bloc infància * Víctima bloc no parella * Víctima blocs parella o ex-
parella

% sobre dones amb discapacitat que les limiti % sobre dones sense discapacitat que les limiti
60,1 % 

30,2 % 32,8 % 

43,1 % 
51,3 % 

26,1 % 28,4 % 
35,4 % 

49,8 % 

12,9 % 

30,1 % 31,9 % 

Víctima en qualsevol bloc
(inclou infància) *

Víctima bloc infància * Víctima bloc no parella * Víctima blocs parella o ex-
parella

% sobre dones amb discapacitat que les limiti greument % sobre dones amb discapacitat que les limiti no greument

% sobre dones sense discapacitat que les limiti
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Dones víctimes durant l’últim any, segons si tenen discapacitat física o 

psíquica que les limiti de manera important 

* No inclou comentaris o gestos de contingut sexual 

Víctima blocs parella o exparella 

Violències masclistes i dones amb diversitat funcional 

13,5 % 

3,3 % 

10,8 % 

13,1 % 

6,1 % 

8,5 % 

Víctima en qualsevol bloc (sense infància) * Víctima bloc no parella * Víctima blocs parella o ex-parella

% sobre dones amb discapacitat que les limiti % sobre dones sense discapacitat que les limiti

15,4 % 

3,8 % 

13,3 % 
12,3 % 

3,1 % 

9,4 % 

13,1 % 

6,1 % 

8,5 % 

Víctima en qualsevol bloc (sense infància) * Víctima bloc no parella * Víctima blocs parella o ex-parella

% sobre dones amb discapacitat que les limiti greument % sobre dones amb discapacitat que les limiti no greument

% sobre dones sense discapacitat que les limiti



VICTIMITZACIÓ DE LES FILLES I ELS FILLS 
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Presència dels menors d’edat durant els episodis de violència masclista. Últim 

any 
Base: dones víctimes durant l’últim any i que tenien menors d’edat convivint en el moment dels fets 

 

Victimització de les filles i els fills 

34,3 % 

0%

100%

Últim any

Contínuament, sempre

Sovint

Força vegades

Poques vegades

Mai o gairebé mai

Un 32,3% de les dones víctimes 
diuen que els menors d’edat van 
estar presents, de manera continua, 
sovint o força vegades, quan s’estava 
produint un episodi de violència 
masclista 

32,3% 
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Victimització de les filles i els fills 

Víctimes menors d’edat. Últim any 
Base: dones víctimes durant l’últim any i que tenien menors d’edat convivint en el moment dels fets 

 

Pregunta: Aquests/es menors van partir directament algun d’aquests fets? És a dir, la seva 

exparella / parella va agredir físicament, psicològicament o sexualment algun dels fills/filles? 
 

75,7 % 

0%

100%

Últim any

Contínuament, sempre

Sovint

Força vegades

Poques vegades

Mai o gairebé mai

13,9% Un 13,9% de les dones víctimes diuen 
que els menors d’edat també van patir 
directament algun tipus d’agressió 
física, psicològica o sexual de manera 
continua, sovint o força vegades 
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Afectació de la violència als menors d’edat (freqüències: “Força vegades”, 

“Sovint” i “Contínuament”) 
Base: dones amb menors d’edat convivint 

11,5 % 

2,6 % 

14,4 % 

1,7 % 

16,8 % 

4,0 % 

12,5 % 

1,2 % 

7,1 % 

1,1 % 

Dona
víctima

Dona no
víctima

Dona
víctima

Dona no
víctima

Dona
víctima

Dona no
víctima

Dona
víctima

Dona no
víctima

Dona
víctima

Dona no
víctima

Transtorns de la son Depressió, ansietat,
canvis d'humor, falta

d'inicitiva

Problemes
d'aprenentatge,

problemes escola, falta
de concentració

Ràbia, agressivitat Aïllament, falta de
relacions amb altres

nens/nenes

Victimització de les filles i els fills 

Trastorns del son 



IDENTIFICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VISCUDA 
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74,6 % 

31,8 % 

25,4 % 

68,2 % 

0%

100%

Per part d'ex-parella Per part de parella

Si No

Per part d’exparella 

Identificació de la violència viscuda 

Dones víctimes, des dels 15 anys o tota la relació, que s’han sentit maltractades 
Base: total de dones que han estat maltractades des dels 15 anys o en tota la relació en els àmbits de parella i exparella 
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Percentatge de víctimes, des dels 15 anys o tota la relació, que s'han sentit 

maltractades, segons tipologia dels fets 

76,2 % 

84,0 % 
89,4 % 

25,9 % 

51,3 % 

63,0 % 

Fets menys greus Fets greus Fets molt greus

Per part d'ex-parella Per part de parella

Identificació de la violència viscuda 

Base: Percentatge sobre el total de víctimes per cada tipologia de fet 
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Dones que han patit algun fet i manifesten sentir-se maltractades sobre el total de 

dones víctimes. Últim any 

Identificació de la violència viscuda 

79,8 % 
84,8 % 86,1 % 

32,8 % 

55,2 % 

72,8 % 

Fets menys greus Fets greus Fets molt greus

Víctimes d'ex-parella Víctimes de parella actualVíctimes d’exparella 

Base: Dones que manifesten sentir-se maltractades sobre el total de dones víctimes en cada bloc 



Identificació de la violència viscuda 
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Dones que han patit algun fet des dels 15 anys i manifesten sentir-se maltractades. 

Per tipus de violència exercida  

33,8 % 

44,9 % 

61,4 % 

65,2 % 

67,2 % 

76,6 % 

87,1 % 

90,4 % 

92,2 % 

92,6 % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

violència psicològica

violència econòmica

violència sexual

violència fills/es

violència física

Es sent maltractada Ex-parella Es sent maltractada ParellaEs sent maltractada exparella Es sent maltractada parella 

Base: sobre el total de víctimes de cada tipus de violència 



Identificació de la violència viscuda 
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Identificació del maltractament i sentiments de por. Dones que han patit algun 

fet i s’han sentit maltractades per la seva parella o exparella.  
Base: dones víctimes per part d’exparelles i de parelles 

Pregunta: Amb quina freqüència va sentir por d’aquesta exparella? / de la seva parella? 

71,5 % 

25,3 % 

74,6 % 

31,8 % 

Exparella Parella
2010 2016

El 50% de les dones que han 
identificat el maltractament 
ha sentit por força vegades, 
sovint o contínuament 

El 22,5% de les dones que han 
identificat el maltractament 
ha sentit por força vegades, 
sovint o contínuament 



DENÚNCIA 
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Denúncia 
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Victimització general: agressions, valoracions i denúncia. Últim any 
Base: dones víctimes de qualsevol fet en qualsevol bloc (prevalença total) 

Denúncia 2010: 17,7% de les dones 

que consideraven el fet com a delictiu 

20,9 % 

0 5 10 15 20 25

Víctimes que ho
consideren un fet delictiu

Les víctimes d’exparelles són les que consideren els fets soferts com a delictius amb major proporció que 
les víctimes de parella i no parella. 
Així mateix  el bloc exparella és on hi ha un percentatge més alt de denúncia sobre fets considerats 
delictius, seguit també de parella i de no parella. 

26,1 % 

Dones que denuncien del total 
de dones amb agressions que 

consideren delictives 
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Valoració mitjana del servei de recepció de denúncies. Últim any 
Base: dones que han denunciat algun fet durant l’últim any (blocs no parelles, exparelles i parelles actuals). 

Escala: de 0 (gens satisfeta) a 10 (totalment satisfeta) 

13,7 % 
10,8 % 

75,5 % 

0 a 4 5 i 6 7 a 10

Mitjana: 7,7 

Denúncia 
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Principals motius de no denúncia dels fets soferts durant l’últim any 
Base: dones que no han denunciat algun fet durant l’últim any (blocs no parelles, exparelles i parelles actuals). 

Denúncia 

59,9 % 

12,9 % 12,1 % 11,6 % 

No identifica o minimitza Sentiments de culpa o
vergonya

Per por Característiques del
procediment
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Principals motius de no denúncia dels fets soferts l'últim any en algun dels àmbits 
Base: motius expressats per les  dones que no han denunciat algun fet amb una afectació psicològica de 7 a 10 

 
Pregunta: Per què no va denunciar-ho? 

Denúncia 

53,5 % 

14,2 % 13,4 % 12,0 % 

6,9 % 5,7 % 

No identifica o
minimitza

Sentiments de
culpa o vergonya

Per por Per la durada o
característiques del
propi procediment

Per altres motius Dependència
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Àmbit laboral 

Discriminacions a la feina. Últim any 
Base: dones que han tingut una feina remunerada l’últim any 

  

15,1 % 

No Sí

Discriminacions 2010: 14,7% 

62,4 % 

61,5 % 

55,0 % 

54,0 % 

47,2 % 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Salaris

Manca de valoració

Tipus de tasca

Ascensos

Manques de respecte personal

Sí No

Motiu de la discriminació 
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Assetjament sexual a la feina (no inclou: comentaris, gestos sexuals ni 

exhibicionismes). Últim any 
Base: dones que han tingut una feina remunerada l’últim any 

  

 

 

2010: 1,8 % 1,2 % 

2,6 % 

1,2 % 

1,0 % 

1,0 % 

TOTAL

Sense contracte

Temporal

Autònoma

Indefinit
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Autors dels assetjaments sexuals a la feina (no inclou: comentaris, gestos sexuals 

ni exhibicionismes). Últim any 
Base: dones víctimes d’assetjament sexual a la feina l’últim any 

 

66,8 % 

33,5 % 

8,4 % 

Cap o superior Company Usuari, client
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Percepció 
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Homes que han valorat 
de 0-4 

EVMC 2010 

Homes que han valorat 
de 0-4 

EVMC 2016 

Controlar on, amb qui i què fa en cada moment 6,1% 3,9% 

No deixar que parli amb altres homes 6,8% 5,9% 

Menysprear, humiliar, cridar o insultar 5,9% 2,6% 

Donar una bufetada, un cop, una empenta 2,3% 2,7% 

Controlar o no deixar decidir sobre els diners propis o de la llar 5,1% 4,2% 

No tenir en compte la seva opinió 4,2% 4,1% 

Obligar a tenir relacions sexuals ------ 3,0% 

Enviar missatges pel mòbil contínuament per controlar, saber 
què fa en cada moment o amb qui 

------ 4,4% 

Fer sentir por, amenaçar ------ 3,2% 

No deixar que quedi o parli amb amistats o família ------ 4,2% 

Amenaçar amb suïcidar-se o fer-se mal si la dona el deixa ------ 4,9% 

Homes: valoració sobre si determinats comportaments són violència masclista  

(de 0 gens a 10 molt). Percentatges sobre el total d’homes 
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Dones que han 
valorat de 0-4 

EVMC 2010 

Dones que han 
valorat de 0-4 

EVMC 2016 

Controlar on, amb qui i què fa en cada moment 2,0% 1,8% 

No deixar que parli amb altres homes 2,1% 2,1% 

Menysprear, humiliar, cridar o insultar 1,8% 1,4% 

Donar una bufetada, un cop, una empenta 1,0% 1,3% 

Controlar o no deixar decidir sobre els diners propis o de la llar 1,4% 1,6% 

No tenir en compte la seva opinió 1,6% 2,3% 

Obligar a tenir relacions sexuals ------ 1,6% 

Enviar missatges pel mòbil contínuament per controlar, saber què 
fa en cada moment o amb qui 

------ 1,8% 

Fer sentir por, amenaçar ------ 1,4% 

No deixar que quedi o parli amb amistats o família ------ 1,9% 

Dones: valoració sobre si determinats comportaments són violència masclista    
(0 gens a 10 molt). Percentatges sobre el total de dones 
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Dones que han 
valorat de 0 a 4 

Homes que han 
valorat de 0 a 4 

No deixar que parli amb altres homes 2,1% 5,9% 

Enviar missatges pel mòbil contínuament per controlar, saber què fa en 
cada moment o amb qui 

1,8% 4,4% 

Controlar o no deixar decidir sobre els diners propis o de la llar 1,6% 4,2% 

No deixar que quedi o parli amb amistats o família 1,9% 4,2% 

No tenir en compte la seva opinió 2,3% 4,1% 

Controlar on, amb qui i què fa en cada moment 1,8% 3,9% 

Fer sentir por, amenaçar 1,4% 3,2% 

Obligar a tenir relacions sexuals 1,6% 3,0% 

Donar una bufetada, un cop, una empenta 1,3% 2,7% 

Menysprear, humiliar, cridar o insultar 1,4% 2,6% 

Valoració sobre comportaments de violència masclista  
Pregunta: Indiqui fins a quin punt li sembla que aquests comportaments són formes de violència 

masclista. Valori-ho en una escala de 0 gens a 10 totalment. 
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Valoracions 
mitjanes 2016 

El consum excessiu d’alcohol o drogues 7,5 

La tendència natural dels homes a la violència 4,2 

Haver viscut anteriorment situacions de violència, sobretot a la infància 6,3 

El canvi en el paper tradicional d’homes i dones 4,2 

El masclisme, la creença que els homes han de tenir poder sobre les dones 5,4 

Les creences i pràctiques religioses 5,0 

La pobresa 4,4 

El baix nivell educatiu 6,0 

Els problemes psicològics o mentals 6,4 

La violència de pel·lícules, videojocs i programes de TV 5,0 

Homes. Valoració de les causes de la violència masclista (0: gens a 10: totalment) 
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Valoracions 
mitjanes 2016 

El consum excessiu d’alcohol o drogues 8,3 

La tendència natural dels homes a la violència 5,3 

Haver viscut anteriorment situacions de violència, sobretot a la infància 7,1 

El canvi en el paper tradicional d’homes i dones 5,2 

El masclisme, la creença que els homes han de tenir poder sobre les dones 7,6 

Dones. Valoració de les causes de la violència masclista (de 0: gens a 10: totalment) 
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Fitxa tècnica 
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MOSTRA 

Distribució de la mostra per regions policials 

1.299 

4.075 
968 

688 

584 

384 

439 

627 

Àmbit: Catalunya 

Univers: dones i homes de 16 anys i més residents a 

Catalunya 

Grandària de la mostra: 9.577 dones i 1.378 homes 

Tipus de mostra: estratificada, no proporcional, per 

estrats territorials i edats  

Tipus d’entrevista: enquesta telefònica amb sistema 

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 2016 

513 
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BLOC NO PARELLA: fets que han patit per part d’un home amb el qual no tenien ni 

havien tingut cap relació de parella, coneguts o desconeguts 

 

• Comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes 

• Assetjament o missatges no volguts de caire sexual a través de xarxes socials, correu 

electrònic, mòbil o paper 

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

• Amenaçar amb represàlies (acomiadaments, etc.) si no s’acceptaven propostes sexuals  

• Insinuacions o propostes d’aconseguir millores (laborals, estudis, etc.) a canvi de favors 

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 

• Un intent de violació 

 Cistella de fets 
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BLOC exparella: fets que han patit per part d’homes amb els quals havien tingut una 

relació de parella  

 

• Ridiculitzar davant dels altres, insultar, 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, 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. Li impedia parlar amb altres homes  

• Amenaçar fins al punt d’espantar-la  

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

d’alguna manera  

• Obligar a tenir relacions sexuals quan vostè no volia   

• Intentar forçar a tenir relacions sexuals quan vostè no volia  

• 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 
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BLOC PARELLA: fets que han patit per part d’homes amb els quals té una relació  

de parella actualment  

 

• Ridiculitzar davant dels altres, insultar-la, fer-la sentir-se inferior i 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  

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

• Sospitar contínuament que li és infidel. Impedir parlar amb altres homes  

• Amenaçar fins al punt d’espantar-la  

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

físicament d’alguna manera  

• Obligar a tenir relacions sexuals quan vostè no volia   

• Intentar forçar-la a tenir relacions sexuals quan vostè no volia  

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

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

  

 Cistella de fets 
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BLOC INFÀNCIA: fets que han sofert  per part d’homes fins als 15 anys 

 

• 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 

• Exhibicionismes, mostrar-se indecentment davant de vostè  

• 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 

• Agressions físiques violentes (bufetades, cops de peu, cops amb objectes...)  

• Agressió sexual violenta, obligar d’alguna manera a tenir una relació sexual (oral, anal, 

vaginal)  

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

  

 Cistella de fets 




