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1. Presentació 

 

De nou, des de L’Observatori- Centre d’estudis del Vallès Oriental i L’Observatori de la 

Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Granollers  hem dut a terme un treball conjunt per 

tal d’elaborar la nova Nota Informativa dedicada a  l’Estadística judicial anual sobre 

Violència masclista al Vallès Oriental, en aquest cas corresponent a les dades de l’any 

2020.  

 

L’objectiu d’aquest Informe és analitzar i  facilitar l’accés respecte a les dades relatives a 

l’activitat judicial de violència contra les dones, a partir de la informació estadística 

trimestral que  publica l’Observatorio contra la Violencia Doméstica i de Género  del 

Consell General del Poder Judicial.1 Poder elaborar aquests informes i fer-ne una bona 

difusió no només ajuda a la visibilització i sensibilització respecte a aquesta realitat sinó 

que també pot ajudar a orientar respecte la planificació i el disseny en l’àmbit de la 

prevenció i actuació sobre la violència masclista. 

 

Les dades que trimestralment publica el Consejo del Poder Judicial es donen per àmbits 

diversos, com són els partits judicials, l’àmbit provincial o per comunitats autònomes  Per 

a l’ anàlisi comarcal, ens cal  extreure la informació referida als partits judicials de 

Granollers i Mollet del Vallès. Granollers, partit judicial nº 3, comprèn 35 municipis i 

Mollet del Vallès, partit judicial nº 22,  comprèn 7 Municipis  (veure annex).  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 

                                                 
1 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-

domestica-y-de-genero/ . Institució creada l’any 2.002, amb l’objectiu principal d’analitzar el tractament de les violències 

masclistes des de l’Administració de Justícia 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428799884?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGranollers.PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428800029?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DMollet_del_Valles.PDF
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/


 

  

          Nota Informativa  

          Estadística judicial sobre violència de gènere al Vallès Oriental. Any 2020 

2 

 

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 dona2 dels 

quals 14 es troben a la província de Barcelona. 

 

Les estadístiques judicials sobre els processos en matèria de violència domèstica i de 

gènere inclouen: delictes, denúncies, ordres de protecció, mesures adoptades, persones 

enjudiciades i forma d’acabament del procediment, és a dir, es fa el seguiment estadístic 

del fenomen a l’àmbit judicial, tenint en compte el marc legislatiu estatal de la Ley 

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

de Género.  

 

Per a la nota informativa de l’any 2020, marcat clarament pel context de la pandèmia, 

hem volgut incorporar, a més de les dades procedents dels registres del Consejo General 

del Poder Judicial, l’anàlisi d’altres dades procedents de registres administratius que 

tenim a l’abast per tal de posar-les a disposició del conjunt de la ciutadania i 

complementar la mirada que ens ofereixen les dades judicials sobre el fenomen de la 

violència masclista a la nostra comarca. Així, a l’apartat d’Altres dades d’aquesta Nota 

podreu consultar el resum de dades de violència masclista extretes d’altres institucions o 

àmbits com poden ser: l’evolució de les dades recollides al telèfon contra la violència 

masclista, nombre de dones assassinades segons l’Institut Català de la Dona o el resum 

de les dades relatives a les denúncies de violència masclista que es recull per part dels 

Mossos d’Esquadra. 

 

                                                 
2 Al febrer de 2020 el Parlament va refusar la proposta que setmanes abans havia presentat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  de 
suprimir alguns jutjats de proximitat que atenen violència masclista. Aquesta demanda també va propiciar mocions de rebuig des del món 
local. La proposta del TSJC recuperava un plantejament fet ja al 2016, l’objectiu del qual era  crear jutjats de violència de gènere d’àmbit 
comarcal, la qual cosa suposaria la desaparició de de la competència a l’àmbit local i per tant, aniria en contra la proximitat envers la 
ciutadania. 
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Aquests dades però suposen un  complement del treball d’anàlisi que duem a terme amb 

aquest informe, que insistim, es centra sobretot en l’anàlisi de les estadístiques d’àmbit 

judicial que ens permeten conèixer  millor com s’estan desenvolupant els processos 

judicials vinculats a la violència masclista. Per aproximar-nos més al coneixement de les 

violències masclistes fer-ho a través d’altres instruments, com poden ser les enquestes de 

victimització3 que donen una visió més global a l’anàlisi de dades que aquí presentem. 

Aquest tipus d’enquesta aporten una vessant més qualitativa, ja que poden ajudar a 

identificar altres aspectes del delicte, aportar informació sobre aspectes no registrats a 

nivell policial o no denunciats i, per tant, suposen una eina molt més aprofundida de 

disposar d’informació sobre la violència masclista i les qui en són víctimes.  

  

                                                 
3 Per exemple, la II  (i de moment, darrera) Enquesta sobre violència masclista a Catalunya (2016) i la Macroencuesta de violencia contra la 

mujer del Ministerio de Igualdad (2019) ofereixen, amb tres anys de diferència entre totes dues, una imatge de l’abast i la prevalença de la 

violència masclista a Catalunya a través de les dades de victimització. El 2016, el 25,3 % de les dones declarava haver patit algun fet 

especialment greu de violència masclista al llarg de la vida (és a dir, 1 de cada 4 dones). A l’enquesta feta pel Ministerio de Igualdad, les dades 

indiquen que l’any 2019,  el 50,9 % declarava haver estat assetjada sexualment, i el 15,5 %, de manera reiterada alguna vegada a la vida. El 

2019 un 15,2 % i un 8 % de dones també van declarar haver viscut violència física i sexual alguna vegada a la vida per part d’algú que no era 

la parella. 

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_violencia_masclista/
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_violencia_masclista/
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2. Anàlisi de les dades de l’Estadística Judicial 

 

El CGPJ publica informes periòdics sobre violència contra la dona i indicadors considerats 

clau a escala judicial. Això permet comprendre millor quins aspectes són rellevants en el 

context judicial i també ens ofereix una aproximació al tipus de variables que s’hi 

registren. D’altra banda, al web del CGPJ es pot accedir a una secció sobre «anàlisis 

estadístiques». En aquest apartat trobem, entre d’altres, dades referides a l’estadística de 

violència a masclista recollides de forma trimestral i anual4. 

 

Des de l’òptica de l’explotació i anàlisi d’aquestes, creiem interessant apuntar que  a 

banda de l’anàlisi anual (amb la idea de donar continuïtat a les anteriors Notes 

informatives) també destaquem, en algun apartat, l’evolució trimestral de les dades de 

l’any 2020, 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 masclista, i com tot el període de 

confinament i els successius estats d’alarma es reflecteixen en les diferents estadístiques.    

 

2.1 Denúncies 

 

La denúncia per part de la víctima esdevé el requisit necessari per accedir als instruments 

de protecció i intervenció que preveu la Llei Orgànica 1/2004. Les dades fan referència a 

denúncies rebudes als jutjats de violència sobre la dona.  

 

                                                 
4 Des de la Secció d’Estadística del CGPJ s’elaboren aquestes dades extretes dels butlletins estadístics trimestrals recollits als jutjat de 

violència contra la dona; jutjats d’instrucció i de primera instància; jutjats penals, de menors i audiències provincials.  
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L’any passat, quan analitzàvem les dades referides a l’any 2019, constatàvem que en els 

darrers 10 anys les dades d’evolució del nombre de denúncies registrades a nivell judicial 

dibuixaven 2 tendències diferenciades o etapes: 

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

un repunt important l’any 2011 i 2012 per, a partir de l’any 2013, dibuixar de nou 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. 

 

Les dades de l’any 2020 mostren el descens global de les xifres, en un context on la 

pandèmia, els successius decrets d’estat d’alarma i les restriccions derivades del 

confinament poden haver tingut una translació directa en la caiguda del nombre 

denúncies. 

 

A Granollers l’any 2020 es van registrar un total de 661 denúncies, pràcticament un 20% 

menys que les registrades l’any 2019. Si ens fixem en el registre de denúncies que ha 

recollit el partit judicial de Mollet del Vallès, veiem com també es constata aquest 

descens, tot i que en termes relatius es situa al voltant del 10%: així Mollet ha registrat un 

total de 350 denúncies, pràcticament una quarantena menys que l’any anterior. En termes 

anuals veiem que el total de denúncies registrades aquest 2020, 1011, es situa no només 

en xifres inferiors respecte l’any anterior sinó també respecte l’any 2018. Val a dir però 

que si fem la comparativa anual amb altres àmbits com la província de Barcelona o el total 

català veiem que en aquests territoris la caiguda de denúncies és molt més forta, arribant 

a assolir l’any 2020 xifres interiors fins i tot a les registrades l’any 2017-2018-2019 
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Taula 1: Evolució de les denúncies presentades (2009-2020)  

 

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

 

Les denúncies presentades al jutjat poden tenir diferents procedències: atestat policial 

amb denúncia de la víctima o d’un familiar a una comissaria dels cossos i forces de 

seguretat de l’Estat, atestat policial amb intervenció de la policia, interposades 

directament al jutjat per les víctimes, els seus familiars, tercers o amb a través d’un 

comunicat de lesions, directament a la policia o al jutjat.  

 

A la taula 2 hem analitzat la procedència de les denúncies registrades pel CGPJ segons 

l’origen d’aquestes i, tal i com es pot observar, 3 de cada 4 de les denúncies registrades 

s’originen perquè la pròpia víctima denuncia directament al jutjat corresponent l’agressió 

o agressions rebudes. En termes percentuals les denúncies procedents de la pròpia 

víctima presenten al  conjunt de la comarca un percentatge similar al conjunt català i 

superior al de la demarcació de Barcelona. Val a dir però que en el cas concret d’aquesta  

dada, l’any 2019 va ser lleugerament més favorable, especialment en el cas de Mollet del 

Vallès, on el percentatge de denúncies presentades per la pròpia víctima van arribar a 292 

(pràcticament el 75% del total de les denúncies rebudes), en canvi, aquest percentatge 

l’any 2020 baixa en 5 punts percentuals (pp.), mentre que al PJ de Granollers el 

percentatge d’aquesta variable es manté p pràcticament els 2 anys.   

 

L’any 2020 també veiem un augment de denúncies presentades directament per la 

víctima al jutjat. De fet, en el cas concret de Mollet del Vallès, el 2019 no se’n va registrar 

cap i l’any 2020, 24. També a Mollet del Vallès augmenten les denúncies derivades de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Evolució anual

MOLLET DEL VALLÈS 164 226 264 274 183 215 224 266 264 397 386 350

GRANOLLERS 425 393 462 398 386 361 348 293 640 691 833 661

VALLÈS ORIENTAL 589 619 726 672 569 576 572 559 904 1.088 1.219 1.011

PROVINCIA BCN 12.262 12.782 12.861 12.312 12.098 12.383 13.457 14.382 16.225 16.243 15.203 13.540

CATALUNYA 18.218 18.866 18.475 17.777 17.149 17.342 18.514 19.546 22.952 23.098 22.394 19.927
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comunicar directament lesions al jutjat, i en canvi a Granollers aquesta tipologia de 

denúncies no es dona.  

 

Taula 2: Tipologia de les denúncies segons origen (2009-2020)  

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

 

Gràfic 1: Evolució de les denúncies presentades (2009-2020) . Vallès Oriental i els seus partits judicials 

 

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

 

L’índex de denúncies per cada 10.000 dones ens proporciona una informació més precisa 

respecte l’evolució en la xifra de denúncies, ja que esdevé una xifra comparable al llarg 

del temps i entre territoris diferents, el que el fa més útil per aquest tipus d’anàlisis. Així, 
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MOLLET DEL VALLÈS 0 0 292 6 33 37 18 24 0 243 5 14 64 0

GRANOLLERS 0 0 590 2 181 60 0 0 0 465 0 196 0 0

VALLÈS ORIENTAL 0 0 882 8 214 97 18 24 0 708 5 210 64 0

PROVINCIA BCN 500 30 10618 287 2095 1457 216 349 44 9247 199 2147 1510 44
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MOLLET DEL VALLÈS 0,00% 0,00% 75,65% 1,55% 8,55% 9,59% 4,66% 6,86% 0,00% 69,43% 1,43% 4,00% 18,29% 0,00%

GRANOLLERS 0,00% 0,00% 70,83% 0,24% 21,73% 7,20% 0,00% 0,00% 0,00% 70,35% 0,00% 29,65% 0,00% 0,00%

VALLÈS ORIENTAL 0,00% 0,00% 72,35% 0,66% 17,56% 7,96% 1,48% 2,37% 0,00% 70,03% 0,49% 20,77% 6,33% 0,00%

PROVINCIA BCN 3,29% 0,20% 69,84% 1,89% 13,78% 9,58% 1,42% 2,58% 0,32% 68,29% 1,47% 15,86% 11,15% 0,32%

CATALUNYA 2,49% 0,19% 71,68% 1,50% 13,97% 8,80% 1,36% 1,81% 0,25% 71,26% 2,00% 14,11% 9,88% 0,70%
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2019 2020
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si fem la comparació del nivell de denúncies del Vallès Oriental amb les del conjunt de 

Catalunya i de la demarcació de Barcelona, observem: 

 

- Tot i que és evident la tendència generalitzada de descens del nombre de denúncies 

aquest darrer any, ampliant l’anàlisi i veient la perspectiva d’evolució en aquests darrers 

4 anys, el nivell de denúncies durant els anys 2017- 2019 es va mantenir força estable, 

amb un repunt de les xifres l’any 2018 pràcticament a tots els àmbits. El partit judicial de 

Mollet del Vallès pateix una evolució similar però més tardana, arribant a assolir un repunt 

màxim de denúncies presentades l’any 2019.  

 

- cal afegir també que si en l’Informe anterior comentàvem que l’augment de denúncies 

presentades al partit judicial de Granollers feia que aquest actues de motor a l’alça de 

l’indicador al conjunt de la comarca, enguany observem com aquest efecte arrossegador 

també es dóna, tot i que gràcies també al millor comportament de Mollet, l’indicador del 

nombre de denúncies presentades a la comarca es situa, l’any 2020, per sobre del conjunt 

provincial i molt similar al del conjunt de Catalunya. 

 

Taula 3: Evolució de les denúncies presentades per cada 10.000 dones (2009-2020)  

 

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 2020  Evolució anual

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

MOLLET DEL VALLÈS 31 42 49 51 34 40 42 50 49 74 71 64

VALLÈS ORIENTAL 30 31 37 33 28 29 29 28 45 53 59 49

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

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

Nombre de denúncies per violència de gènere
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Gràfic 2: Evolució de les denúncies presentades per cada 10.000 dones (2009-2020)  

 

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

 

Si fem una breu anàlisi de l’evolució trimestral de les dades de denúncies de l’any 2020, 

observem la caiguda de la xifra durant el segon trimestre de l’any, descens que es dóna 

de forma inequívoca a tots els àmbits representats. Aquest descens comporta però un 

augment de les dades al trimestre següent, especialment al partit judicial de Mollet del 

Vallès, on després es dibuixa, de nou, un descens molt marcat el quart trimestre.  A la 

resta d’àmbits l’increment de les denúncies el tercer trimestre és important però no tant 

acusat, de la mateix manera que el quart trimestre de l’any, tot i dibuixar una tendència 

decreixent, aquesta no és especialment extrema. Cal tenir en compte també que en 

aquest quart trimestre Granollers mostra una tendència de manteniment de les dades 

que en altres àmbits no es dibuixa. 

 

Si fem una ullada a les dades trimestrals de l’any 2019, per veure si la tònica pot arribar a 

ser similar veiem que en general, el segon trimestre va dibuixar, a tots els àmbits 

representats, un descens de les dades. Descens que en el cas dels partits judicials del 

Vallès Oriental es va perllongar durant tots els trimestres de 2019, essent especialment 

acusat el descens registrat al Partit Judicial de Mollet del Vallès. A nivell provincial i del 
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conjunt català, el tercer trimestre de 2019 va ser un període d’increment de les xifres de 

denúncia, que van tornar a registrar un descens el trimestre següent. 

 

Les dades indiquen també que tant l’any 2019 com el 2020, el total de denúncies 

presentades al Vallès Oriental han suposat pràcticament el 5% del total de denúncies del 

conjunt català, en un context on la demarcació de Barcelona concentra gairebé el 70% del 

total de denúncies presentades a Catalunya. 

Taula 4: Evolució del nombre de denúncies presentades. Per trimestres. Any 2019 i 2020 

 

 

 

 

 

 

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

 

Gràfic 3. Evolució del nombre de denúncies presentades. Per trimestres. Any 2020 

 

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

 

2.2. 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 

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL 2020

1T 2T 3T 4T  Evolució trimestral

MOLLET DEL VALLÈS 84 67 127 72

GRANOLLERS 184 129 180 168

VALLÈS ORIENTAL 268 196 307 240

PROVINCIA BCN 3.292 3.085 3.873 3.289

CATALUNYA 4.783 4.469 5.795 4.879

1R 2N 3R 4RT  Evolució trimestral

MOLLET DEL VALLÈS 106 104 90 86

GRANOLLERS 217 208 206 202

VALLÈS ORIENTAL 323 312 296 288

PROVINCIA BCN 3.899 3.742 3.953 3.723

CATALUNYA 5.429 5.502 6.015 5.562

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL 2019
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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.  

 

L’any 2020 al Vallès Oriental es van incoar 192 ordres de protecció, un 25% menys que a 

l’any 2019, quan es van comptabilitzar 257 ordres. Així,  les mesures adoptades a la 

comarca es van situar en el  41,15%, xifra inferior a la registrada els dos anys anteriors 

(53,31%, l’any 2019 i 49,27% l’any 2018). 

 

A Catalunya les ordres de protecció incoades van sumar un total de 4.711, un 15% menys 

que l’any anterior. Al conjunt de la província la xifra es va reduir en un 14% respecte l’any 

anterior, per tant, el percentatge registrat al Vallès Oriental i els seus partits judicials és 

superior al registrat a àmbits superiors. Per partits judicials veiem que al PJ de Mollet del 

Vallès el descens d’ordres incoades l’any 2020 ha estat lleugerament superior (27,40%) 

que ha Granollers (24,46%). Si fem l’anàlisi de les mesures adoptades o denegades veiem 

que al PJ de Granollers, amb 139 ordres incoades se’n deneguen el 60% (és a dir, 6 de cada 

10) i el percentatge a PJ Mollet del Vallès és lleugerament inferior, les mesures denegades 

no arriben al 55%, de 53 ordres de protecció incoades l’any 2020. 

 

Al primer Informe que vam elaborar5, 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, 

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

any 2017. 

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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partíem d’uns percentatges molt alts l’any 2017 i el que vam observar amb les dades de 

l’any 2018-2019 és una important reducció del nombre de mesures denegades (veiem 

com els percentatges al Vallès Oriental es situen al voltant del 50% a l’any 2018 o el 46% 

l’any 2019).  

 

Taula 5: Ordres de protecció segons estat. Any 2018-2019-20206 

 

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

 

Posant 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 segueix la tònica registrada al del conjunt 

de Catalunya. Respecte la província de Barcelona, les dades de la comarca són 

lleugerament més favorables. Tot i que s’evidencia que pràcticament arreu les mesures 

                                                 
6 A la taula hem afegit les dades dels anys anteriors (2019 i 2018) per poder tenir més clara la comparativa, ens sembla que és adient fer 

un anàlisi més detallat de com anat variant les dades en aquests darrers anys. 

Any 2020 Total

Àmbits Territorials Incoades Adoptades Denegades
% Mesures 

adoptades

% Mesures 

denegades

PJ GRANOLLERS 139 55 84 39,57% 60,43%

PJ MOLLET DEL VALLES 53 24 29 45,28% 54,72%

VALLÈS ORIENTAL 192 79 113 41,15% 58,85%

PROVÍNCIA BCN 3.236 1.362 1.838 42,09% 56,80%

CATALUNYA 4.711 2.298 2.376 48,78% 50,44%

Any 2019 Total

Àmbits Territorials Incoades Adoptades Denegades
% 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 Adoptades Denegades
% 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 3.687 1.704 1.840 46,22% 49,91%

CATALUNYA 5.252 2.680 2.417 51,03% 46,02%

Resoltes

Resoltes

Resoltes
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denegades han registrat un increment important, es  manté el que constatàvem l’any 

passat: diferències molt significatives entre partits judicials que no semblen respondre a 

diferències territorials sinó que probablement responen a qüestions internes dels propis 

jutjats i el seu funcionament També en el cas del Partit Judicial d’Igualada, que aquest 

2020 encapçala el rànquing de mesures denegades amb un 76% aquest elevat 

percentatge es podria relacionar amb l’especial confinament que va patir la zona, bona 

part de l’any 2020. 

 

Destaquem per exemple el cas de Sant Boi del Llobregat, que l’any passat era el Partit 

Judicial on més mesures es denegaven (70%) i aquest 2020 ha aconseguit reduir la xifra 

fins al 33%: o sigui, ha pogut capgirar la dada malgrat el context viscut. 

 

Mapa 1: Ordres de protecció denegades per partit judicial. Any 2020 

 

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

 

Com es veu a la taula següent, el partit judicial de Granollers i especialment el de Mollet 

del Vallès es troben a la part mitjana pel que fa al rànquing d’ordres de protecció 

denegades al conjunt de la província de Barcelona. 
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Taula 6: Ordres de protecció denegades per partit judicial. Província de Barcelona. Any 2020 

 

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

 

2.3. 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 les següents: 

- 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, 

- prohibició d'aproximar-se a la víctima i a altres persones, 

Partits judicials Comarca
% Mesures 

denegades

IGUALADA Anoia 76,19%

GAVA

Baix 

Llobregat 68,60%

BARCELONA Barcelonès 66,90%

ARENYS DE MAR Maresme 65,88%

CERDANYOLA DEL VALLES

Vallès 

Occidental 64,29%

CORNELLA DE LLOBREGAT

Baix 

Llobregat 61,76%

GRANOLLERS

Vallès 

Oriental 60,43%

MANRESA Bages 57,71%

BERGA Berguedà 56,25%

MOLLET DEL VALLES

Vallès 

Oriental 54,72%

VIC Osona 53,33%

SANTA COLOMA DE GRAMENET Barcelonès 51,00%

TERRASSA

Vallès 

Occidental 50,00%

BADALONA Barcelonès 49,35%

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelonès 48,09%

SABADELL

Vallès 

Occidental 46,58%

RUBI

Vallès 

Occidental 45,16%

MATARO Maresme 42,71%

MARTORELL

Baix 

Llobregat 35,42%

SANT BOI DE LLOBREGAT

Baix 

Llobregat 33,33%

EL PRAT DE LLOBREGAT

Baix 

Llobregat 33,33%

VILANOVA I LA GELTRU Garraf 32,00%

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Baix 

Llobregat 25,00%

ESPLUGES DE LLOBREGAT

Baix 

Llobregat 18,75%

VILAFRANCA DEL PENEDES

Alt 

Penedès 0,00%
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-  la comunicació o la suspensió de tinença d’armes.    

 

El 2020 al Vallès Oriental es van adoptar un total de 230 mesures de protecció, que van 

suposar el 7% del total de mesures adoptades al conjunt de l’àmbit metropolità. El 

Barcelonès, amb el 46% i el Vallès Occidental amb el 19% són les comarques de la Regió 

on s’han adoptat més mesures. Pel que fa la tipus de mesures adoptades, la gran majoria 

són, a tots els àmbits, mesures penals. Així,  a la nostra comarca, el 64,7% (149) van ser 

penals i el 35,2% (81) van ser mesures civils, percentatges que amb major o menor mesura 

es donen amb la mateixa proporció a totes les comarques metropolitanes. 

 

Als partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès les mesures penals adoptades amb 

més freqüència el 2020 coincideixen amb les registrades en aquests darrers anys: 

l’allunyament -47 a Granollers i 24 a Mollet- i la prohibició de comunicació -47 a Granollers 

i 18 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 d’altres tipus, només trobarem 5 casos 

a Granollers (l’any passat aquest supòsit es va aplicar en 6 casos) i  al partit judicial de 

Mollet del Vallès 1. La resta de supòsits són pràcticament irrellevants. 

 

Taula 7: Mesures penals per tipologia. Any 2020 

 

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

 
 
 
 
 

Partit Judicial
 Granollers  Mollet del Vallès Vallès Oriental

En %   

Sobre total

Allunyament 47 24 71 48%

Penal. Altres 5 1 6 4%

Privació de llibertat 0 0 0 0%

Prohibició de comunicació 47 18 65 44%

Prohibició de tornar al lloc del delicte 0 3 3 2%

Sortida del domicili 0 1 1 0%

Suspensió tinença, ús d'armes 3 0 3 2%

Total general 102 47 149 100%
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Gràfic 4: Mesures penals per partit judicial. Any 2020 

 

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

 

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 2020 són en primer lloc, 

la prestació d’aliments, en segon lloc, les que es troben dins la categoria «altres», i en 

tercer lloc, l’atribució de l’habitatge. L’any passat aquestes mesures ja eren les més 

habituals, tot i que enguany es detecta un lleuger increment (en termes de percentatge) 

en l’ ús de les mesures relatives a l’atribució d’habitatge i la prestació d’aliments. 

 

Taula 8: Mesures civils per partit judicial i comarca. Any 2020 

 

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

 

Gràfic 5: Mesures civils per partit judicial. Any 2020 

 

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

Partit Judicial
 Granollers  Mollet del Vallès Vallès Oriental

En %   

Sobre total

Atribució de l'habitatge 18 6 24 30%

Civil. Altres 18 5 23 28%

Permuta ús habitatge familiar 0 0 0 0%

Prestació aliments 18 8 26 32%

Sobre protecció menor 0 0 0 0%

Suspensió guàrdia i custodia 0 8 8 10%

Suspensió de la pàtria potestat 0 0 0 0%

Suspensió règim visites 0 0 0 0%

Total general 54 27 81 100%
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2. 4 Relació entre denunciats i víctimes 

 

A la taula següent es recull 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 es pot observar, de les 192 ordres de protecció sol·licitades a la comarca,  en un 

39,58% dels casos es tracta d’una ordre envers una persona amb qui s’havia tingut una 

relació efectiva (un ex), percentatge lleugerament per sobre al registrat l’any 

2019( 36,96%). Pel que fa a ordres posades contra la parella amb qui es té una relació 

afectiva, aquest 2020 el percentatge s’ha situat en el 31,77% (l’any passat aquest 

percentatge era inferior, del 26,46%). En canvi, respecte l’any 2019 s’ha reduït la proporció 

d’ordres de protecció sol·licitades contra un ex cònjuge (aquest 2020 sumen el 6,77% i 

l’any passat suposaven l’11,28%) i en el cas del cònjuge el percentatge també ha disminuït, 

de suposar el 25,29% l’any 2019 aquest any 2020 es situa en el 21,88. En termes genèrics 

però val la pena tenir present que durant l’any 2020 la meitat de les dones que van 

demanar una ordre de protecció es trobaven en situació de relació de parella (ja fossin 

casades o no). 

 

Respecte  l’any passat, han augmentat els casos de sol·licitar ordres de protecció envers 

persones amb qui es té una relació afectiva o exrelació afectiva. 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, així com 

en el cas d’exconjugues, on també el percentatge és més elevat al conjunt català.  
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Taula 9: Distribució de les ordres de protecció segons tipus de relació entre víctima i denunciat. Any 

2020 

 

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

 

Gràfic 6: Distribució de les ordres de protecció segons tipus de relació entre víctima i denunciat. Any 

2020 

 

 

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

 

2.5  Renúncies 

 

De les 1.011 dones que han dut a terme les denúncies rebudes al Vallès Oriental, 31 dones 

-16 als jutjats de Granollers i 15 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.  Aquestes dades són pràcticament similars a la registrada l’any 

passat, quan en total van ser 33 dones que van acollir-se al fet de no declarar. 

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 0,03 (lleugerament per sobre de la xifra de l’any 

Àmbit Territorial Cònjuge ExCònjuge

Relac. 

afectiva

Exrelació 

afectiva Total

%    

Cònjuge % ExCònjuge

% Relac. 

afectiva

% Exrelació 

afectiva

PJ GRANOLLERS 33 6 44 56 139 23,74% 4,32% 31,65% 40,29%

PJ MOLLET DEL VALLÈS 9 7 17 20 53 16,98% 13,21% 32,08% 37,74%

VALLÈS ORIENTAL 42 13 61 76 192 21,88% 6,77% 31,77% 39,58%

PROVÍNCIA BCN 580 323 1.029 1.304 3.236 17,92% 9,98% 31,80% 40,30%

CATALUNYA 1.131 646 1.847 1.926 5.550 20,38% 11,64% 33,28% 34,70%
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passat, que va ser del 0,02) , com el de Mollet del Vallès, amb un 0,05 (lleugerament per 

sobre al que es va registrar l’any passat, 0,04) es troben per sota de la ràtio tant de la 

província de Barcelona (0,11) com del conjunt de Catalunya (un 0,12). Són xifres molt 

petites a tots els àmbits, que posen de relleu el fet de que les dones majoritàriament no 

es fan enrere un cop posada la denúncia. 

El fet de renunciar a fer una declaració 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. 

Taula 10: Ràtio de la dispensa a declarar. Any 2020 

 

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 348 55 0,22

SANT FELIU DE LLOBREGAT Baix Llobregat 331 28 0,21

MARTORELL Baix Llobregat 324 20 0,18

CERDANYOLA DEL VALLES Vallès Occidental 364 60 0,17

SABADELL Vallès Occidental 715 111 0,16

BARCELONA Barcelonès 3323 728 0,15

SANT BOI DE LLOBREGAT Baix Llobregat 191 2 0,13

EL PRAT DE LLOBREGAT Baix Llobregat 194 27 0,12

CATALUNYA 19.648 2.286 0,12

PROVÍNICA DE BARCELONA 13.376 1.452 0,11

MATARO Maresme 644 26 0,10

VILANOVA I LA GELTRU Garraf 337 0 0,10

ARENYS DE MAR Maresme 519 42 0,09

BERGA Berguedà 52 1 0,07

CORNELLA DE LLOBREGAT Baix Llobregat 252 9 0,06

GAVA Baix Llobregat 453 50 0,06

RUBI Vallès Occidental 333 20 0,06

MOLLET DEL VALLES Vallès Oriental 350 15 0,05

SANTA COLOMA DE GRAMENET Barcelonès 396 16 0,05

TERRASSA Vallès Occidental 577 20 0,04

ESPLUGUES DE LLOBREGAT Baix Llobregat 148 11 0,04

GRANOLLERS Vallès Oriental 661 16 0,03

MANRESA Bages 527 7 0,02

IGUALADA Anoia 207 8 0,02

BADALONA Barcelonès 610 97 0,02

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelonès 1169 83 0,02

VILAFRANCA DEL PENEDES Alt Penedès 351 0 0,00
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2.6  Resolució del procediment judicial 

 

Als anteriors informes veiem que la major part dels procediments judicials per violència 

de gènere al Vallès Oriental es resolen per sobreseïment provisional i de fet, amb les dades 

de l’any 2020 aquest tipus de resolució encara ha anat més a l’alça: així, a Granollers s’ha 

passat d’un 45,32% l’any 2019 al 50,25% i del 42,73% al 52% 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 

veiem que 1 de cada 2 procediments judicials acaben en sobreseïment. 

El context de pandèmia i restriccions pot haver influït en considerar que els indicis no són 

suficients per la continuïtat del procés. De fet, en alguns casos aquest sobreseïment 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. 

 Finalment, cal esmentar que l’altra forma de resolució més freqüent és per elevació a 

l’òrgan competent, que enguany ha registrat un descens important, passant del 41,91% al 

26,62 aquests 2020 a Granollers i del 36,34% a 24,00% a Mollet del Vallès, és a dir, que la 

tendència a elevar el procediment ha estat un tipus de resolució molt menys usada. 

Pel que fa als procediments resolts per sentència, veiem que , els procediments que es 

resolen amb sentència són molt menors i que a la nostra comarca no superen el 8%; si ho 

analitzem una mica més veiem que al Partit Judicial de Granollers ha augmentat el 

percentatge de sentències, tant les absolutòries, que es situen en el 2,74% (el 2019 van 

suposar el 1,87%) com les condemnatòries,  que arriben al 4,73% (el 2019 van suposar el 

3,24%). En el cas de Mollet del Vallès el total de procediments resolts amb sentència 

absolutòria disminueixen lleugerament, situant-se en el 0,80% (el 2019 van suposar el 

1,45%)  i un 8% amb sentència condemnatòria (l’any passat el percentatge va ser del 

7,27%). 
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Si l’any passat vèiem que al conjunt català o provincial la dinàmica en relació a les 

sentències era inversa a la realitat comarcal (amb un major augment de la tramitació de 

procediments per sentència condemnatòria),  aquest any les dades tant a nivell comarcal 

com provincial o català s’assemblen molt més: la tramitació de procediments per 

sentència arriba al 8% en el cas català i al 6% al nivell provincial; la terminació del 

procediment per sobreseïment és lleugerament menor a nivell català i provincial (es situa 

al voltant del 42-43%, per sota del 50-52% registrat als partits judicials de la comarca).  

El que si que observem és que de forma generalitzada ha augmentat el percentatge 

d’altres formes de tramitació dels procediments, és a dir, que s’acaben de forma diferent 

a la sentència o al sobreseïment, de fet un 17% dels processos a nivell provincial o català 

acaba així. A Granollers i Mollet aquest percentatge arriba al voltant del 15% en tots dos 

partits judicials, quan l’any 2019 el percentatge es situava en el 7% al Partit Judicial de 

Granollers o poc més del 9% al partit judicial de Mollet del Vallès 

 

Taula 11: Percentatge de la forma de tramitació de procediments. Any 2020 

 

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

  

Comarca Absolutòria Condemnatòria Libre Provisional

Vallès Oriental 2,74% 4,73% 0,00% 50,25% 26,62% 15,67%
Vallès Oriental 0,80% 8,00% 0,00% 52,00% 24,00% 15,20%

Província de 1,39% 4,79% 2,80% 40,20% 33,45% 17,36%
Catalunya 1,32% 6,77% 2,24% 40,56% 31,64% 17,47%

Por Sobreseïment Por Sentència Por elevació 

òrgan competent
Altres
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3. Altres dades. Impacte de la Covid-19  

 

Com dèiem a la introducció, de cara a l’anàlisi de les dades de violència masclista de l’any 

2020 hem volgut ampliar el punt de vista de l’anàlisi, cercant altres fonts de dades i 

registres administratius que ens puguin aportar informació i dades  respecte al 

coneixement estadístic de la violència masclista a la nostra comarca. 

 

Un primer cop d’ull a les mesures aplicades per fer front a l'impacte de la pandèmia, com 

el confinament de la població i el distanciament social, han incrementat el risc de les 

dones a patir violència, no només per la cohabitació forçada de les víctimes amb els 

agressors sinó també per l'activació d'altres factors d'estrès vinculats amb el 

deteriorament de la situació econòmica i laboral de les llars. La COVID-19 és una crisi  

sanitària i també una crisi que impacta directament sobre la societat i l’economia, amb 

una afectació diferenciada entre homes i dones, així com també entre col·lectius (joves, 

població gran que viu sola, etc...). 

 

Per exemple, en termes de gènere veiem que: 

- d’una banda, pràcticament el 70 % de la força laboral dels professionals de la salut 

a Catalunya són dones, això implica que estan exposades en major proporció a la infecció. 

- El confinament té un impacte directe sobre l’economia i especialment sobre les 

dones. Són més les dones qui realitzen treballs d’ocupació temporal, a temps parcial i de 

manera precària i sovint amb menys retribucions en comparació amb els homes.7 

 

Si ens centrem en la violència masclista, constatem que en època de crisi, és una realitat 

l’augment d’aquest tipus de violència8. La situació de confinament agreuja més la 

                                                 
7 Nota Informativa: Dona i Mercat de Treball. Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental. Desembre 2020 

8 https://www.violenciadegenere.org/actualitat/crisi-del-covid-19-i-la-violencia-masclista 
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vulnerabilitat de les dones que pateixen violència masclista, així com la dels seus fills i 

filles, degut, com apuntàvem, a la convivència contínua amb l’agressor, la dificultat 

d’accés a espais/persones de suport, etc.   

 

Tot i això però, aquesta violència es caracteritza per una manca de denúncia, mancança 

que durant els períodes d’estat d’alarma i restriccions més elevades s’ha pogut traduir en 

una major dificultat d'accés als serveis de suport, com els centres de salut, o a 

l'administració de justícia. Com dèiem, el context de pandèmia i confinament, limita 

també el possible accés a xarxes familiars, comunitàries i laborals que podrien oferir 

contenció i ajuda. A més, la cohabitació forçada també provoca violència psicològica, que 

es la forma de violència que té menys probabilitat de ser denunciada, ja que costa més de 

demostrar. 

 

3.1 El telèfon d’atenció a la víctima. Principals dades 

 

El Servei d’atenció permanent al 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i 

confidencial, funciona tots els dies de l’any i si pot accedir tant per telèfon com per correu 

electrònic. L’evolució de les dades recollides indiquen l’augment de la xifra de trucades 

en els darrers anys al conjunt de Catalunya, augment que també es pot vincular a la major 

difusió que s’ha fet del recurs (campanyes de comunicació diverses, etc.). L’any 2020, 

l’increment de les trucades a aquesta línia es comença a produir en el mes de març durant 

el període d’inici del confinament, però l’increment més destacable es dona al mes 

d’abril , passant de 890 trucades al març a 1.454 el mes d’abril.  Durant el mes de maig, 

coincidint amb els inicis del desconfinament, segueixen augmentant les trucades, tot i que 

la tendència durant els mesos següents va a la baixa. 
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 Pel que fa a les trucades provinents del Vallès Oriental, també s’ha seguit aquesta 

evolució a l’alça, tot i detectar-se certa inflexió entre 2017 i 2019. Les xifres anuals 

mostren una evolució creixent amb diferències importants segons els diferents trimestres. 

Com s’observa al gràfic, veiem com l’any 2016 i el 2020 han sigut anys de creixement del 

nombre de trucades i trimestralment veiem com en els darrers anys les dades registren 

un creixement important el segon trimestre de cada any, tot i que el 2020 té la 

particularitat de ser especialment elevat (de fet, també el tercer trimestre manté un 

volum de trucades més elevat que cap altre trimestre des de 2013).  

 

També, en termes globals, les trucades rebudes l’any 2020 han augmentat un 13% 

respecte les dades anuals de l’any 2019, però si ho mirem trimestralment, el segon 

trimestre de 2020 les trucades van augmentar un terç més respecte el mateix període que 

l’any anterior i van créixer un 120% respecte les trucades registrades el primer trimestre 

del 2020 (és a dir, més del doble, de 74 trucades es va passar a 169).  L’augment de les 

trucades també té molt a veure, evidentment, amb la major difusió que es faci d’aquest 

servei i a la visibilització d’aquesta realitat, el que fa que moltes dones es vegin amb forces 

per trucar i demanar ajut. 

 

Gràfic 1. Evolució trimestral i anual del nombre de trucades al telèfon d’atenció a la violència masclista. 

2013-2020 

 

Font: Línia d'atenció contra la violència masclista 900 900 120.Dades Obertes. Generalitat de Catalunya 
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Si donem un cop d’ull al tipus de parentiu existent entre la persones que truca i la persona 

que du a terme el maltractament o agressió que es denúncia telefònicament, observem 

com el gruix de les agressions es reben per part de la parella i/o l’exparella. Cal afegir que 

analitzant les dades de l’any 2020 observem un repunt de les agressions rebudes per part 

dels fills cap a la persona que truca. És una xifra petita, certament però si l’any 2018-2019 

s’havien comptat 5 trucades en aquest sentit, aquest any 2020 s’han registrat 12 trucades.  

 

Gràfic 2. Relació amb la persona agressora. Any 2020 

 

Font: Línia d'atenció contra la violència masclista 900 900 120.Dades Obertes. Generalitat de Catalunya 

 

 

3.2 Estadística de Dones assassinades. Feminicidis 

 

En relació a l’evolució de les xifres de dones assassinades, fins l’any 2017 els feminicidis 

s’identifiquen com aquells assassinats a dones perpetuats dins de l’àmbit de la parella o 

ex-parella tal i com es contempla a la Llei 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de 

Protecció Integral contra la Violencia de Género. Això implica l'exclusió de casos en els 

quals, des de la perspectiva judicial, no hi hagi indicis suficients per atribuir la 

responsabilitat dels fets a una persona que mantingués o hagués mantingut amb la 

víctima la relació d'afectivitat anàloga a la matrimonial a què es refereix la nostra 

legislació. També han estat exclosos els casos que continuen en investigació i aquells altres 
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en què, de la instrucció practicada a la data de l'informe, no pugui demostrar-se 

l'existència de mort en l'àmbit de la violència domèstica o de gènere.  

 

A partir de l’any 2018, seguint la definició de violència masclista elaborada per la Llei 

5/2008, del 24 d’abril, del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista, i a partir de 

l’acord que es va establir al grup de treball d’anàlisi de feminicidis, des de l’Institut Català 

de les Dones es contemplen també els feminicidis perpetuats en l’àmbit familiar, en el 

laboral i en l’àmbit social o comunitari. 

 

L’any 2020 a Catalunya es van registrar 12 feminicidis9, dels quals 9 a l’àmbit metropolità. 

Segons les dades del Consejo Superior del Poder Judicial, es registra un homicidi al PJ de 

Granollers, l’any 2020. Respecte aquests assassinats, en el 90% dels casos no hi havia 

denúncia prèvia i no s’havia aplicat cap mesura de protecció. Pràcticament en tots aquests 

feminicidis (75%) l’agressor o agressors eren de l’entorn directe de la víctima, parella o 

exparella. 

 

Dades violència masclista recollides pels Mossos d’Esquadra 

 

Les estadístiques de violència masclista que ens ha facilitat el cos de Mossos d’Esquadra 

recullen dades relacionades amb les denúncies, les víctimes i diferencien entre les dades 

de violència masclista a l’àmbit familiar, a l’àmbit de parella o l’àmbit social i/o comunitari. 

També diferencien en el cas de que les víctimes o els procediments facin referència a 

menors d’edat. Hem pogut disposar de dades pel conjunt comarcal, amb informació 

també per municipis. Hem optat però per donar les dades pel conjunt de la comarca i no 

                                                 
9 Dades estadístiques de l’Institut Català de la Dona: https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/violencies-

masclistes/Dades-estadistiques-00033.  Des de la web feminicidi.cat també es recullen dades sobre assassinats de dones i situen la xifra de 

l’any 2020 en 14. 

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/violencies-masclistes/Dades-estadistiques-00033
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/violencies-masclistes/Dades-estadistiques-00033
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entrar en l’anàlisi municipal, ja que en molts casos per protecció de dades no les podem 

difondre i, d’altra banda, creiem que es manté millor la lògica de tot l’informe treballant 

amb les dades pels mateixos àmbits territorials analitzats fins ara.  

 

Els informes elaborats pels Mossos d’Esquadra sobre violència de gènere l’any 202010  

posen de relleu que la situació actual de crisis sanitària pel COVID-19 i l’aplicació de 

mesures relacionades amb el confinament domiciliari, la limitació en els desplaçaments o 

altres mesures de seguretat, han provocat una disminució clara en la capacitat de 

denunciar de les dones que pateixen situacions de violència de gènere, i en conseqüència, 

un augment de les seves situacions de vulnerabilitat i de risc. 

 

Així, segons les dades recollides pels Mossos d’Esquadra, l’any 2020 a la comarca es van 

registrar 584 denúncies11 en l’àmbit de la parella, un 10,5% menys que l’any anterior. De 

fet, totes les dades recollides indiquen un descens important de les xifres respecte l’any 

passat, amb l’excepció de les denúncies en l’àmbit familiar, que van créixer de manera 

important (un 11%) i els víctimes en aquest àmbit, també (registrant un augment de 

gairebé el 6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Les dades facilitades pel Cos de Mossos d’Esquadra, d’àmbit comarcal, són dades anuals. Malgrat no disposar de les dades trimestrals, les 

dades pel conjunt de Catalunya mostren que durant el confinament domiciliari dels mesos de març i abril, el nombre de denúncies va patir 

un descens de més d’una tercera part respecte l’any anterior. A mica que els successius períodes de confinament s’anaven superant i 

entràvem en la “normalitat” les denúncies es van incrementar, especialment els mesos d’estiu. 

11 Les dades de denúncies i víctimes no tenen perquè coincidir, ja que una mateixa víctima pot haver denunciat diversos cops o pot haver-hi 

víctimes que mai hagin fet una denúncia prèvia. 
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Taula 1. Resum dades violència masclista al Vallès Oriental. Dades Mossos d’Esquadra 

 

Font: Mossos d’Esquadra. Departament d’Interior 

 

Les dades que ens han facilitat els Mossos també indiquen l’edat de la víctima. Tot i que 

hi ha víctimes de violència de totes les edats, l’edat mitjana es situa  al voltant dels 36 

anys, tant l’any 2019 com el 2020. Per grups d’edat, l’any 2020 el 92% són dones majors 

d’edat (entre 18 i 64 anys); el 6% són menors (nenes i adolescents fins a 17 anys) i al 

voltant del 2% persones majors de 65 anys. 
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ANNEX 

Definicions de la violència masclista 

 

Les violències masclistes tenen formes i expressions diverses. La Llei 17/2020, del 22 de 

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

masclista,  defineix la  violència masclista com a “ Violació dels drets humans a través de 

la violència que s’exerceix contra les dones12 com a manifestació de la discriminació i de la 

situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les 

dones, que té com a resultat un dany o patiment, tant si es produeix en l’àmbit públic com 

privat”. 

 

L’article 4 de la llei defineix que les diferents formes de violència tenen lloc en àmbits 

concrets, com poden ser en el marc d’unes relacions afectives i sexuals, en els àmbits de 

la parella, el familiar, el laboral, el sociocomunitari, el digital, l’institucional, en l’educatiu 

o en la vida política o esfera pública. I defineix les diferents formes de violència:  

 

Violència física: és qualsevol acte o omissió de força amb resultat o risc de produir una 

lesió física o un dany.  

Violència psicològica: és tota conducta o omissió intencional que produeixi una 

desvaloració o un patiment per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, insults, entre 

d’altres. 

 Violència sexual i abusos sexuals: és qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per 

les dones amb independència que la persona agressora pugui tenir una relació conjugal, 

de parella, afectiva o de parentiu amb la dona agredida. 

                                                 
12 S’inclouen dones, adolescents i nenes transgèneres 
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 Violència econòmica: és la privació intencionada i no justificada de recursos i la limitació 

en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.  

Violència obstètrica: impedir o dificultar l’accés a la informació necessària per a la presa 

de decisions autònomes en relació a la salut sexual i reproductiva.  

Violència digital: actes en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats amb l’ús de 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

 Violència de segon ordre: represàlies, humiliacions i la persecució exercides contra les 

persones que donen suport a les víctimes de violència masclista.  

Violència vicaria: és qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la 

finalitat de provoca un dany psicològic a la mare. 

La violència masclista és  una realitat social  que  afecta a TOTHOM. Cal remarcar que 

aquestes formes de violència més greus, més visibles i més definides estan sostingudes 

per altres formes menys visibles o menys explícites de violència:  conductes subtils i 

invisibles que sovint són les que permeten normalitzar situacions de violència que a 

vegades costen d’identificar per part de qui les pateix però també per part de l’agressor i 

del seu entorn. Sense aquest context, l’escalada de violència necessària per arribar a 

situacions greus com un assassinat, una violació o una agressió física seria pràcticament 

impossible. 

 

Imatge 1.  
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Partits judicials del Vallès oriental.  Població 2020 (dones) 

 

Font: IDESCAT, a partir del Padró continu de l’INE 

 

Nom Partit judicial 2.020 2.019

Ametlla del Vallès, l' Granollers 4.288 4.185

Aiguafreda Granollers 1.291 1.296

Bigues i Riells Granollers 4.579 4.447

Caldes de Montbui Granollers 8.939 8.809

Campins Granollers 258 252

Canovelles Granollers 8.136 8.016

Cànoves i Samalús Granollers 1.545 1.536

Cardedeu Granollers 9.449 9.400

Fogars de Montclús Granollers 226 225

Franqueses del Vallès, les Granollers 10.033 9.882

Garriga, la Granollers 8.612 8.527

Granollers Granollers 31.528 31.076

Gualba Granollers 754 731

Llinars del Vallès Granollers 5.027 4.992

Lliçà d'Amunt Granollers 7.563 7.437

Lliçà de Vall Granollers 3.178 3.207

Figaró-Montmany Granollers 583 567

Montornès del Vallès Granollers 8.254 8.142

Montseny Granollers 164 163

Roca del Vallès, la Granollers 5.398 5.331

Sant Antoni de Vilamajor Granollers 3.142 3.104

Sant Celoni Granollers 9.104 8.965

Sant Esteve de Palautordera Granollers 1.452 1.429

Sant Feliu de Codines Granollers 3.131 3.091

Sant Pere de Vilamajor Granollers 2.265 2.233

Santa Eulàlia de Ronçana Granollers 3.697 3.649

Santa Maria de PalautorderaGranollers 4.760 4.663

Tagamanent Granollers 157 154

Vallgorguina Granollers 1.475 1.440

Vallromanes Granollers 1.236 1.251

Vilalba Sasserra Granollers 369 359

Total Partit Judicial 150.593 148.559

Vilanova del Vallès Granollers 2.722 2.672

Llagosta, la Mollet del Vallè 6.896 6.805

Martorelles Mollet del Vallè 2.385 2.379

Mollet del Vallès Mollet del Vallè 26.190 26.096

Montmeló Mollet del Vallè 4.511 4.480

Parets del Vallès Mollet del Vallè 9.553 9.541

Sant Fost de Campsentelles Mollet del Vallè 4.445 4.385

Santa Maria de Martorelles Mollet del Vallè 444 444

Total Partit Judicial 57.146 56.802

Total Vallès Oriental 207.739 205.361
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/03/28/pdfs/A01515-01548.pdf  

Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf 

Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de 

tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244-C.pdf 

 Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13087 

Llei 17/2015, de 18 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes  

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&docu

mentId=698967 

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

https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf  

Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/am

bits_tematics/igualtat/llei11-2014/QL100.pd 

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

a erradicar la violència masclista 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=ca&id=BOE-A-2021-464 
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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 procés 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 a l’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. 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 

procés. Això potser que han patit re victimització com a conseqüència dels dèficits 

quantitatius i qualitatius de les intervencions dels organismes responsables13. 

 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 

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

 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. 

 

 

 

 


