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1. Introducció 
 

L’any 2018, L’Observatori- Centre d’estudis del Vallès Oriental i L’Observatori de la Igualtat de Gènere de 

l’Ajuntament de Granollers van publicar per primer cop una Nota Informativa dedicada a  l’Estadística 

judicial anual sobre Violència masclista al Vallès Oriental. Les dades analitzades corresponien a les 

publicades per l’Observatori contra la violència domèstica i de gènere del Consell General del Poder 

Judicial sobre l’activitat dels partits judicials. D’aquestes dades ens hem centrat en extreure la referida 

als partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès durant l’any 2017. Granollers, partit judicial nº 3, 

comprèn 35 municipis i Mollet del Vallès, partit judicial nº 22,  comprèn 7 Municipis. Cal destacar que 

dins aquest dos partits judicials, hi ha només un Jutjat de Violència sobre la dona ubicat a la ciutat de 

Granollers, que estén la seva jurisdicció per els dos partits judicials com el únic òrgan especialitzat en 

violència i amb competència exclusiva en aquesta matèria. A Catalunya hi ha 19 jutjats exclusius en 

matèria de violència sobre la dona dels quals 14 es troben a la província de Barcelona. 

 

Aquestes estadístiques sobre els processos en matèria de violència domèstica i de gènere es publiquen 

trimestralment desglossades per Tribunals superiors de justícia, províncies i partits judicials i inclouen: 

denúncies, ordres de protecció, mesures adoptades, persones enjudiciades i forma d’acabament del 

procediment. Amb aquella nota informativa es va fer un treball col·laboratiu entre els dos Observatoris i 

va servir per tenir una anàlisi més aprofundida relativa a la incidència i abast de les dades a nivell 

comarcal. L’any 2019 des de  l’Observatori- Centre d’estudis del Vallès es van actualitzar les dades, en 

relació a l’activitat desenvolupada als partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès durant l’any 2018.  

 

Enguany, aquest 2020 hem tornat a dur a terme el treball col·laboratiu entre les dues Institucions, la qual 

cosa ens permet no només l’anàlisi i explotació de les dades corresponents a l’any 2019, sinó també un 

major aprofundiment en la interpretació d’aquestes i aportar un valor afegit de reflexió que el buidatge 

estadístic per si sol no ens pot donar.  

https://www.icavor.cat/index.php/directori-judicial/municipis-dels-partits-judicials-de-granollers-i-mollet-del-valles
https://www.icavor.cat/index.php/directori-judicial/municipis-dels-partits-judicials-de-granollers-i-mollet-del-valles
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L’objectiu d’aquest informe és facilitar l’accés a les dades de seguiment de l’activitat judicial vinculada a 

la violència domèstica i de gènere a tots els agents implicats en l’abordatge de les violències masclistes 

a nivell local i comarcal. L’estadística judicial ens permet conèixer millor com s’estan desenvolupant els 

processos judicials vinculats a la violència masclista i aproximar-nos al funcionament intern dels jutjats, 

però com ja sabem per múltiples estudis, la dimensió real de les violències masclistes cal mesurar-la a 

través d’altres instruments, com poden ser les enquestes de victimització que ens donarien una visió 

més global a l’anàlisi de dades que aquí presentem. Tot plegat, ha de servir per contribuir a l’anàlisi de 

la informació per orientar el disseny i la planificació de les polítiques públiques de prevenció i actuació 

sobre la violència masclista. 

 

Finalment, creiem interessant afegir, des de l’òptica de l’explotació i anàlisi de les dades, que enguany 

hem tingut també la reflexió, a nivell tècnic,  sobre la necessitat o no  d’aportar un anàlisi més actualitzat 

que recollís per veure si la situació de pandèmia ha influït o ha pogut influir en la resposta que des de 

l’àmbit judicial s’ha donat a la violència de gènere, i com tot el període de confinament i els successius 

estats d’alarma es reflecteixen en les diferents estadístiques.   Malgrat tot, i com que habitualment els 

nostres informes tenen una periodicitat anual, hem optat per mantenir aquesta mateixa òptica d’anàlisi 

perquè sobretot el que ens interessa es posar en valor la tendència en l’evolució de les estadístiques 

judicials, sent conscients que ens caldrà analitzar en detall les dades corresponents al global de l’any 

2020 en breu, això ens permetrà continuar la sèrie i el treball fet fins ara.   

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_violencia_masclista/
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2. Denúncies per violència masclista 

 

En els darrers 10 anys podem veure com es dibuixen 2 tendències diferenciades pel que fa a l’evolució 

del nombre de denúncies presentades 

- Així, d’una banda s’aprecia un augment sostingut del nombre de denúncies, amb un repunt 

important l’any 2011 i 2012 per iniciar després un descens important en la xifra de denúncies 

presentades 

- I una tendència creixent de la xifra entre els anys 2018-2019, evolució molt similar en tots els 

àmbits representats. 

 

A Granollers viem un increment notable de les denúncies presentades, que passen de 833 l’any 2019, 

molt per damunt de les registrades l’any 2018, triplicant gaire les registrades l’any 2016. Si ens fixem en 

el registre de denúncies que ha recollit el partit judicial de Mollet del Vallès, veiem que s’han incrementat 

en 120 denúncies més en relació a l’any 2016, tot i que no s’han incrementat massa respecte l’any 2018. 

E n termes generals, però, les dades indiquen un major nombre de persones que denuncien.  

 

Globalment, podem parlar de que a nivell comarcal s’assoleixen uns nivells de denúncies que 

s’aproximen al conjunt de Catalunya, dibuixant una tendència de creixement similar, tal i com podem 

observar al petit gràfic on es representa l’evolució registrada els darrers 10 anys.  

 

Taula 1: Evolució de les denúncies presentades (2009-2019) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Evolució anual

MOLLET DEL VALLÈS 164 226 264 274 183 215 224 266 264 397 386

GRANOLLERS 425 393 462 398 386 361 348 293 640 691 833

VALLÈS ORIENTAL 589 619 726 672 569 576 572 559 904 1.088 1.219

PROVINCIA BCN 12.262 12.782 12.861 12.312 12.098 12.383 13.457 14.382 16.225 16.243 15.203

CATALUNYA 18.218 18.866 18.475 17.777 17.149 17.342 18.514 19.546 22.952 23.098 22.394
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Gràfic 1: Evolució de les denúncies presentades (2009-2019)  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 

Si analitzem el  nombre de denúncies per cada 10.000 dones, podem tenir una informació més precisa 

de l’evolució del nombre de denúncies, ja que aquest indicador ens proporciona una xifra comparable 

al llarg del temps i entre territoris diferents, el que el fa més útil per aquest tipus d’anàlisis. Així, si fem 

la comparació del nivell de denúncies del Vallès Oriental amb les del conjunt de Catalunya i de la 

Demarcació de Barcelona, a través d’aquest indicador, observem : 

- El nivell de denúncies en els darrers 3 anys es manté força estable, tot i que a nivell de 

demarcació barcelonina es dibuixa certa tendència al descens de la xifra i a Catalunya la xifra es 

redueix de forma molt més moderada, tres punts aquet darrer any.  

- L’augment de denúncies presentades al partit judicial de Granollers fa que aquest actuï de motor 

a l’alça de l’indicador al conjunt de la comarca, i així, com podem veure al gràfic de tendència, es 

percebi aquest efecte arrossegador.  

Taula 2: Evolució de les denúncies presentades per cada 10.000 dones (2009-2019)  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Evolució anual

GRANOLLERS 30 27 32 27 26 24 24 20 43 46 55

MOLLET DEL VALLÈS 31 42 49 51 34 40 42 50 49 74 71

VALLÈS ORIENTAL 30 31 37 33 28 29 29 28 45 53 59

PROVINCIA BCN 44 46 46 44 43 44 48 51 57 56 52

CATALUNYA 48 50 49 46 45 45 49 51 60 60 57

Número de denuncias por violencia de género
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Gràfic 2: Evolució de les denúncies presentades per cada 10.000 dones (2009-2019) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 
 
 
3. Ordres de protecció 

 

Per conèixer la situació de protecció o desprotecció de les víctimes als diferents partits judicials cal tenir 

en compte quantes sol·licituds d’ordres de protecció (OP, art. 544 ter LECr.), i de mesures penals (via art. 

544 bis LECr.) es formulen i a quantes s’adopten (sentit positiu) o, al contrari, quantes no s’admeten i 

deneguen (sentit negatiu). De fet  cal entendre les ordres de protecció com  un mecanisme judicial per a 

l'adopció de mesures destinades a protegir a una dona que ha viscut una situació de violència i es troba 

en una situació de risc greu.  

 

Les dades de l’any 2019 indiquen un augment significatiu de les ordres de protecció adoptades, tal i com 

es pot observar a la taula 3, on hem afegit les dades de l’any 2018 per poder tenir més clara la 

comparativa, que ens sembla que és adient en aquest apartat fer aquest anàlisi més acurat. 

 

Així,  les mesures denegades a la comarca es situen en un 46,69%, xifra significativament per sota del 

que es va registrar l’any 2018 (el 50,24%) . Fixant-se en els Partits judicials, en el cas de Mollet del Vallès 

el total d’ordres incoades és de 73 -en relació a les 386 denúncies presentades- de les quals 31 van ser 

denegades i 42 adoptades, amb un percentatge d’ordres denegades del 42,47, gairebé 6 punts 
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percentuals (pp) per sobre del que es va registrar l’any passat: 36,92%. En canvi, al Partit judicial de 

Granollers de les 184 ordres de protecció incoades -en relació a les 833 denúncies- 89 van ser denegades 

i 95 van ser adoptades, amb un pes de les ordres denegades del 48,37%, percentatge marcadament 

inferior al registrat l’any passat (56,43%) . 

 

De fet, amb al primer Informe que vam elaborar1, on analitzàvem les dades corresponents a l’any 2017, 

vam poder observar com el pes de les ordres denegades es situava a nivells alts, al voltant del 70% al 

conjunt comarcal, sobretot pel fet que al partit judicial de Granollers el percentatge arribava al 77,2%, 

tot i que a Mollet del Vallès es situava en el 52%. Per tant, partíem d’uns percentatges molt alts l’any 

2017 i el que observem aquests darrers 2 anys és que la tendència a la baixa és important. 

 

Taula 3: Ordres de protecció segons estat. Any 2019 i 2018 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 

1. Podeu veure les dades corresponents a l’any 2017: Nota informativa. Estadística judicial sobre violència masclista al Vallès Oriental, 

any 2017 

 

Any 2019 Total

Àmbits Territorials Incoades AdoptadesDenegades
% Mesures 

adoptades

% Mesures 

denegades

PJ GRANOLLERS 184 95 89 51,63% 48,37%

PJ MOLLET DEL VALLES 73 42 31 57,53% 42,47%

VALLÈS ORIENTAL 257 137 120 53,31% 46,69%

PROVÍNCIA BCN 3.783 1.767 1.939 46,71% 51,26%

CATALUNYA 5.550 2.893 2.569 52,13% 46,29%

Any 2018 Total

Àmbits Territorials Incoades AdoptadesDenegades
% Mesures 

adoptades

% Mesures 

denegades

PJ GRANOLLERS 140 61 79 43,57% 56,43%

PJ MOLLET DEL VALLES 65 40 24 61,54% 36,92%

VALLÈS ORIENTAL 205 101 103 49,27% 50,24%

PROVÍNCIA BCN 3687 1704 1840 46,22% 49,91%

CATALUNYA 5252 2680 2417 51,03% 46,02%

Resoltes

Resoltes

http://granollers.cat/sites/default/files/pagina/2018/11/2018nota_estjudicial2017_vo.pdf
http://granollers.cat/sites/default/files/pagina/2018/11/2018nota_estjudicial2017_vo.pdf
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Si es posa en relació els nivells d’adopció d’ordres de protecció dels Jutjats del Vallès Oriental amb els 

dels partits judicials de la resta de Catalunya, es pot observar que el nivell d’ordres denegades als Partits 

judicials del Vallès Oriental és pràcticament similar al del conjunt de Catalunya. Respecte la província de 

Barcelona, les dades de la comarca són lleugerament més favorables, així veiem com dins la demarcació 

la situació comarcal és molt més positiva i es tendeix a la disminució de les mesures denegades. 

 

Mirant els percentatges  d’ordres de protecció denegades per partit judicial -veure la taula 4 i el mapa 1- 

es troben diferències molt significatives entre els diferents partits judicials que no semblen respondre a 

diferències territorials sinó que probablement responen a qüestions vinculades a diferències entre els 

jutjats i el seu funcionament intern. Com es veu a la taula 4,el partit judicial de Granollers i especialment 

el de Mollet del Vallès es troben a la part baixa pel que fa al rànquing d’ordres de protecció denegades 

al conjunt de la província de Barcelona.  

Mapa 1: Ordres de protecció denegades per partit judicial. Any 2019

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 
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Taula 4: Ordres de protecció denegades per partit judicial. Província de Barcelona. Any 2019 

Partits judicials Comarca 
% Mesures 
denegades 

SANT BOI DE LLOBREGAT Baix Llobregat 70,00% 

VIC Osona 69,57% 

CERDANYOLA DEL VALLES Vallès Occidental 65,41% 

IGUALADA Anoia 65,22% 

ARENYS DE MAR Maresme 60,36% 

BARCELONA Barcelonès 57,60% 

GAVA Baix Llobregat 56,69% 

RUBI Vallès Occidental 54,55% 

SABADELL Vallès Occidental 51,37% 

MARTORELL Baix Llobregat 48,39% 

GRANOLLERS Vallès Oriental 48,37% 

CORNELLA DE LLOBREGAT Baix Llobregat 47,06% 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelonès 46,72% 

EL PRAT DE LLOBREGAT Baix Llobregat 46,15% 

SANTA COLOMA DE GRAMENET Barcelonès 45,04% 

MANRESA Bages 44,97% 

TERRASSA Vallès Occidental 44,97% 

BERGA Berguedà 44,00% 

MOLLET DEL VALLES Vallès Oriental 42,47% 

MATARO Maresme 41,67% 

VILANOVA I LA GELTRU Garraf 36,36% 

BADALONA Barcelonès 30,20% 

SANT FELIU DE LLOBREGAT Baix Llobregat 18,87% 

VILAFRANCA DEL PENEDES Alt Penedès 0,00% 

ESPLUGES DE LLOBREGAT Baix Llobregat 0,00% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 
 
4. Mesures de protecció 

 

La Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral vers la violència de gènere estableix les mesures 

judicials de protecció i seguretat de les víctimes, tant de caràcter penal com civil. Les mesures penals són 

principalment ordre d’allunyament previst a l’article 64.3 la Llei 1/2004, que consisteix a fixar una 

distància mínima entre l’agressor i la víctima, la prohibició dels agressors de residir al mateix domicili, 

d'aproximar-se a la víctima i a altres persones, la comunicació o la suspensió de tinença d’armes.    
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Als partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès les mesures penals adoptades amb més freqüència 

el 2019 coincideixen amb les registrades en aquests darrers anys: l’allunyament -84 a Granollers i 40 a 

Mollet- i la prohibició de comunicació -84 a Granollers i 38 a Mollet. De fet, es pot dir que aquestes 2 

mesures són pràcticament la totalitat de les mesures que s’apliquen. Si mirem les mesures de tipus penal, 

per exemple, l’any passat a l’àmbit de Granollers se’n van aplicar 6 i al partit judicial de Mollet del Vallès 

4. La resta de supòsits són pràcticament irrellevants. 

 

Taula 5: Mesures penals per partit judicial i comarca. Any 2019 

  Dades     

Partit Judicial 
 Granollers 

 Mollet del 
Vallès 

Vallès 
Oriental 

En %   
Sobre 
total 

Allunyament  84 40 124 49% 
Penal. Altres 0 3 3 1% 
Privació de llibertat 1 0 1 0% 
Prohibició de comunicació 84 38 122 48% 
Prohibició de tornar al lloc del delicte 0 1 1 0% 
Sortida del domicili 0 1 1 0% 
Suspensió tinença, ús d'armes 0 1 1 0% 
Total general 169 84 253 100% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 

Gràfic 3:           

 

Pel que fa a les mesures civils, als partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès es pot observar que 

les mesures adoptades amb més freqüència l’any 2019 són en primer lloc, les que es troben dins la 

categoria «altres», en segon lloc, la prestació d’aliments i en tercer lloc, l’atribució de l’habitatge. L’any 

passat ja eren aquestes mateixes mesures les més emprades, tot i que aquest 2019 ha guanyat força al 

partit judicial de Granollers la mesura d’atribució d’habitatge (ha passat de 14 a 27 casos) i també la 

prestació d’aliments (ha passat de 16 a 27 casos). Al partit judicial de Mollet del Vallès les dades de 

l’any 2019 són molt similars a les registrades l’any 2018. 
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Taula 6: Mesures civils per partit judicial i comarca. Any 2019 

  Dades     

Partit Judicial 
 Granollers 

 Mollet del 
Vallès 

Vallès 
Oriental 

En %   
Sobre 
total 

Atribució de l'habitatge 27 7 34 29% 
Civil. Altres 34 4 38 32% 
Permuta ús habitatge familiar 0 0 0 0% 
Prestació aliments 27 9 36 31% 
Sobre protecció menor  0 1 1 0% 
Suspensió guàrdia i custodia 0 9 9 8% 
Suspensió règim visites 0 0 0 0% 
Total general 88 30 118 100% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 

Gràfic 4: Mesures civils per partit judicial. Any 2019

 

                                    Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial  

 

5. Relació entre denunciats i víctimes 

A la taula número 7 es recullen les dades sobre el tipus de relació entre la víctima i el denunciat en els 

casos que s’ha sol·licitat ordre de protecció, dada que serveix per tenir més clar el grau de parentiu o 

tipus de relació entre la denunciant i la persona a qui denuncia.  

 

Com hi podem observar, la major part d’ordres de protecció al Vallès Oriental es sol·liciten en els casos 

d’ex relació afectiva (36,96%), seguit dels casos de relació afectiva (26,43%) i dels de matrimoni (25,29%) 

en una proporció molt similar. La principal diferència la trobem en els casos d’ex cònjuge, en els quals la 
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proporció de sol·licituds d’ordres de protecció és significativament més baixa (11,80%). És important 

destacar que respecte l’any passat, al Vallès Oriental l’any 2019 ha augmentat el percentatge de casos 

en els que la víctima i la persona denunciada han estat cònjuges o ex conjugues .Comparant aquestes 

dades amb les del conjunt de Catalunya es veu que la tendència és similar, però que les proporcions són 

lleugerament diferents especialment pel que fa al pes de denúncies cap a persones amb les que es té 

una relació afectiva, més superior al conjunt català. 

 

Taula 7: Distribució de les ordres de protecció segons tipus de relació entre víctima i denunciat. Any 
2019 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 

Gràfic 4: Distribució de les ordres de protecció segons tipus de relació entre víctima i denunciat. Any 

2019 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

 

 

6. Renúncies 

 

Àmbit Territorial Cònjuge ExCònjuge

Relac. 

afectiva

Exrelació 

afectiva Total

%    

Cònjuge % ExCònjuge

% Relac. 

afectiva

% Exrelació 

afectiva

PJ GRANOLLERS 45 17 55 67 184 24,46% 9,24% 29,89% 36,41%

PJ MOLLET DEL VALLÈS 20 12 13 28 73 27,40% 16,44% 17,81% 38,36%

VALLÈS ORIENTAL 65 29 68 95 257 25,29% 11,28% 26,46% 36,96%

CATALUNYA 1.131 646 1.847 1.926 5.550 20,38% 11,64% 33,28% 34,70%
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De les 1.219 dones que han dut a terme les denúncies rebudes al Vallès Oriental, 32 dones -16 als jutjats 

de Granollers i 17 als de Mollet del Vallès- es van acollir al fet de no declarar com a testimonis, renunciant 

així a donar continuïtat al procés judicial iniciat amb la interposició de la denúncia.   

Les ràtios dels casos en els quals la víctima s’acull al dret de no declarar, senyalen que tant el partit judicial 

de Granollers, amb un 0,020 (per sota de la xifra de l’any passat, que va ser del 0,03) , com el de Mollet 

del Vallès, amb un 0,04 (lleugerament per sobre al que es va registrar l’any passat, 0,033) es troben per 

sota de la ràtio tant de la província de Barcelona (0,120) com del conjunt de Catalunya (un 0,115). Són 

xifres molt petites, que posen de relleu el fet de que les dones majoritàriament no es fan enrere un cop 

posada la denúncia. 

El fet de les renúncies es podria relacionar amb por o circumstàncies personals de la dona, com per 

exemple, problemes de caire legal (no disposar de la nacionalitat espanyola i tenir por a possibles 

problemes legals) , frustrar-se per la lentitud amb que treballen els jutjats, por o represàlies per part de 

l’entorn (o incomprensió) o desconfiança respecte l’efectivitat real de que la denúncia progressi i 

s’apliqui alguna mesura contundent. 
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Taula 8: Ràtio de la dispensa a declarar. Any 2019

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

  

Partit Judicial Comarca

Dones 

víctimes de 

violència de 

gènere

Casos en els que la 

víctima s'acull a la 

dispensa a 

l'obligació de 

declarar com a 

testimoni

Rati - Casos en els que 

la víctima s'acull a la 

dispensa a l'obligació 

de declarar com a 

testimoni /Dones 

Víctimes V.G.

VIC Osona 367 146 0,398

BARCELONA Barcelonès 4012 842 0,210

MARTORELL Baix Llobregat 329 68 0,207

SABADELL Vallès Occidental 721 137 0,190

CERDANYOLA DEL VALLÈS Vallès Occidental 416 72 0,173

SANT FELIU DE LLOBREGAT Baix Llobregat 337 53 0,157

ARENYS DE MAR Maresme 576 89 0,155

PRAT DE LLOBREGAT, EL Baix Llobregat 186 27 0,145

CATALUNYA 22394 2764 0,120

PROVINCIA DE BARCELONA 14848 1711 0,115

SANT BOI DE LLOBREGAT Baix Llobregat 211 20 0,095

TERRASSA Vallès Occidental 632 42 0,066

RUBÍ Vallès Occidental 351 23 0,066

IGUALADA Anoia 275 18 0,065

VILANOVA I LA GELTRÚ Garraf 402 25 0,062

GAVÀ Baix Llobregat 572 34 0,059

ESPLUGUES DE LLOBREGAT Baix Llobregat 134 6 0,045

MOLLET DEL VALLÈS Vallès Oriental 380 17 0,045

CORNELLÀ DE LLOBREGAT Baix Llobregat 317 14 0,044

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' Barcelonès 1206 48 0,040

BERGA Berguedà 81 3 0,037

IGUALADA Anoia 280 6 0,021

GRANOLLERS Vallès Oriental 800 16 0,020

MANRESA Bages 515 7 0,014

SANTA COLOMA DE GRAMENET Barcelonès 424 2 0,005

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Alt Penedès 326 1 0,003

MATARÓ Maresme 656 2 0,003

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Alt Penedès 384 0 0,000

BADALONA Barcelonès 564 0 0,000
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7. Resolució del procediment judicial 

 

La major part dels procediments judicials per violència de gènere al Vallès Oriental es resolen per 

sobreseïment provisional (el 45,32% a Granollers i el 42,73% a Mollet del Vallès). Aquest model de 

resolució implica no descartar que s’hagi comés un delicte, però considerar que els indicis no són 

suficients per continuar el procés, i d’acord a aquests percentatges (que no han variat gaire respecte 

l’any passat) veiem que les dades impliquen que es pot dir que 1 de cada 2 procediments judicials acaben 

sobresseïnt. En alguns casos es produeix perquè la víctima s'acull al seu dret a no declarar, tot i que 

aquest no és el cas de la nostra comarca, tal i com vèiem a l’apartat anterior. L’altra forma de resolució 

més freqüent és per elevació a l’òrgan competent (el 41,91% a Granollers i el 36,34% a Mollet del Vallès), 

´és  a dir, que el procediment s’eleva a un altre òrgan superior.  

Finalment, els procediments que es resolen amb sentència són molt menors i cal dir que respecte a l’any 

passat la xifra ha baixat molt: només el 5,11% als jutjats de Granollers (l’any passat el percentatge es 

situava en el 7,56%) i d’aquest, un 1,87% amb sentència absolutòria (l’any 2018, es va registrar el 1,94%) 

i un 3,24 condemnatòries (5,62% l’any 2018). En el cas de Mollet del Vallès el total de procediments 

resolts amb sentència són el 8,72% (12,39% l’any passat), un 1,45% amb sentència absolutòria (2,88% 

l’any 2018) i un 7,27% amb sentència condemnatòria (l’any passat el percentatge va ser de i un 9,51%). 

Al conjunt català (i a la província també) la situació ha estat inversa, la tramitació de procediments per 

sentència condemnatòria ha augmentat amb força (passant de l’1,60% l’any 2018 al 12,54% enguany) i 

disminueix el percentatge de procediments que han acabat per sobreseïment (lliure o provisional), 

passant de suposar el 46,89% l’any 2018 al 40,59% l’any 2019. 

 

Taula 9: Percentatge de la forma de tramitació de procediments. Any 2019 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consell General del Poder Judicial 

Partit judicial Comarca Absolutòria Condemnatòria Libre Provisional

GRANOLLERS Vallès Oriental 1,87% 3,24% 0,51% 45,32% 41,91% 7,16%
MOLLET DEL VALLÈS Vallès Oriental 1,45% 7,27% 2,62% 42,73% 36,34% 9,59%

PROVÍNCIA DE BARCELONA Província de 1,47% 4,87% 2,27% 40,97% 34,59% 15,82%

CATALUNYA Catalunya 1,34% 12,54% 1,21% 39,38% 28,10% 17,43%

Por Sobreseïment Por Sentència Por elevació 

òrgan competent
Altres
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ANNEX-NOTA METODOLÒGICA 

 

Definicions 

 

 Denúncia: El moment en que es presenti una denuncia, es considera el moment que entra en 

l’àmbit del procés penal. Això inclou les situacions en que les autoritats inicien d’ofici procès 

penals com a resultat de un delicte patit per una víctima. S’ entén com a víctima de violència de 

gènere la dona que ha patit un dany o perjudici siguin lesions físiques o danys emocionals 

directament causats per una infracció penal, i en tot cas es consideren víctimes amb necessitats 

especials que requereixen suport especialitza-do.  

 Elevació al òrgan competent: són competents els jutjats de violència sobre la dona, els penals i 

l'Audiència Provincial de Barcelona, però quan el jutge apreciï que els actes posats en 

coneixement seu, de manera notòria, no constitueixin expressió de violència, pot  no admetre la 

pretensió i ha de remetre a l'òrgan judicial competent. (Art. 44.4 de la Llei 1/2004). Així mateix 

els jutjats de violència, son competents en l’ordre civil però solo en els assumptes familiars i que 

versin exclusivament sobre relacions paternofilials. (Art.44.2 de la Llei 1/2004) Si per la matèria 

excedeix de l'àmbit previst s’ ha de remetre el cas al jutjat competent.   

 Jutjats de violència sobre la dona: Conforme a l'Article 44 de la llei, els jutjats de violència vers la 

dona coneixen temes en l'ordre penal que impliquen processos per exigir responsabilitat per 

delictes previstes al Codi Penal com homicidis, lesions maltractaments i delictes contra la 

indemnitat sexual amb violència o intimidació, vers els drets familiars, també son competents per 

la adopció de ordres de protecció a les víctimes de aquest delictes així com dels delictes lleus que 

es estableix el Codi penal. En l’ordre civil poden conèixer sobre temes de filiació, maternitat, 

paternitat, nul·litat matrimonials, divorcis, adopció i modificació de mesures amb transcendència 

familiar. A més tenen competència exclusiva i excloent en matèria civil quan alguna de les partes 

sigui víctima de violència de gènere. 
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 Incoar: començar un procés, plet, expedient o alguna altre actuació oficial. (Enciclopèdia jurídica 

disponible a : http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/incoar/incoar.htm); En aquest cas 

començar un procés pel coneixement de la comissió de un delicte de violència vers la dona.  

 Mesura de protecció: accions de protecció integral de les quals la  finalitat es prevenir, sancionar 

i eradicar la violència vers a la dona i prestar assistència a les dones i al seus fills menors víctimes. 

(Art.1.2 de la Llei 1/2004 de 28 de desembre). 

 Ordre de protecció: es materialitza en mesures cautelars, cadascuna amb un contingut concret, 

penal o civil i que es consideren adequades per a la protecció acordada. Està previst en la Llei 

27/2003, i des-de l'aprovació de la Llei s’han publicat altres Lleis i protocols de actuació per la 

seva implementació i adopció. En aquest sentit, l’any 2016 es publica l'instructiu de la Secretaria 

de Estat(*) per la valoració policial del risc i per gestionar la seguretat de les víctimes. La Llei 

orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral vers la violència de gènere estableix el 

procediment que s'ha de seguir una vegada rebut la sol·licitud d’una ordre de protecció d'acord 

amb l’Article 544 de la Llei d'enjudiciament Criminal i a més es requereix indicis amb fonament 

de la comissió d'un delicte. 

 Renúncia: La renúncia es produeix quan la víctima s’acull al seu dret de no declarar com a 

testimoni. En els assumptes de violència de gènere es produeix, amb molta freqüència, 

l'acolliment a aquesta dispensa legal de declarar per part de dones que, després de denunciar 

inicialment els fets que han estat víctimes, perden l’interès en el procès. Això potser que han 

patit re victimització com a conseqüència dels dèficits quantitatius i qualitatius de les 

intervencions dels organismes responsables2. 

 Sentencia: aquesta es la forma de terminació normal i habitual dels procediments judicials; vol 

dir  una resolució judicial desprès la celebració de una audiència de judici i de que ha de ser 

motivada; potser condemnatòria o absolutòria, es dicta pels Jutjats de Violència o els jutjats 

penals en els casos de Diligencies Prèvies. 

 

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

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/incoar/incoar.htm
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 Sobreseïment: es una resolució judicial que suposa que el procediment penal no continua. El 

més freqüent es el sobreseïment provisional, que implica no descartar la comissió de un delicte, 

però fins i tot els indicis no són suficients per continuar el procés i per responsabilitzar a una 

persona del delicte. Es produeix en moltes ocasions perquè la víctima s'acull al seu dret a no 

declarar. El sobreseïment lliure és el que implica una resolució quan no existeixin indicis 

racionals de haver hi ocorregut els fets, quan els fets no siguin delictius o quan els investigats 

pels fets siguin exempts de responsabilitat. (Art. 637 LECRIM) aquesta forma es la menys 

freqüent de acabar hi el procés penal. 

 

 

 

 


