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VIOLÈNCIES MASCLISTES 

Les violències masclistes són una greu vulneració dels drets humans de dones i nenes, i esdevenen la 
manifestació més dolorosa i cruel del patriarcat. A Catalunya una de cada quatre dones ha estat víctima 
d’un fet especialment greu de violència masclista al llarg de la vida, i la xifra augmenta a més de dos de 
cada quatre si es consideren també els abusos psicològics, les amenaces o els fets considerats no tan 
greus. Observem novament com els feminicidis, la cara més dolorosa de la violència, segueixen existint.  
 
La Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (actualment en procés de 
revisió per part del Parlament de Catalunya), en sintonia amb el Conveni d’Istanbul, preveu que la 
violència masclista es dona en l’àmbit de la parella, el familiar, el laboral, el sociocomunitari, però també 
en l’àmbit institucional i el digital. Les formes poden ser abusos psicològics, físics, econòmics, sexuals, 
verbals o ambientals. Formes de violència a les quals es veuen exposades les dones i les nenes, com són 
la violència en l’àmbit domèstic, en el de les relacions de parella, la violència econòmica, les violències 
sexuals, l’assetjament sexual i per raó de sexe, el matrimoni forçat, els crims d’honor o les mutilacions 
genitals, el ciberassetjament o l’assetjament sexual digital o la violència institucional.  
 
Les violències masclistes són estructurals i afecten totes les dones, independentment del seu origen, 
creences, condició, opcions, classe o edat. 
 
La violència en l’àmbit laboral i la ciberviolència són clars exemples de violències invisibilitzades. La 
pandèmia de la COVID-19 i la necessitat de treballar a distància han fet evident alguns dels usos 
perversos de la tecnologia en l’àmbit laboral i noves formes d’assetjament i d’abusos que encara no es 
poden quantificar amb precisió. Davant la permanència d’antigues i l’arribada de noves violències 
masclistes fruit de diverses realitats socials, com la generada per la crisi de la COVID-19 o l’expansió 
d’Internet i de les noves tecnologies o TIC, els poders públics tenen el deure de posar a disposició els 
instruments necessaris i d’adaptar d’una manera ràpida les mesures existents per posar fi a les 
violències que pateixen les dones pel fet de ser dones. Any rere any, les dones, cada vegada més, 
responen fermament i col·lectiva i de manera coordinada i empoderada als carrers, als centres 
educatius, a les empreses i a les xarxes, posant al centre de l’agenda pública la necessitat de qüestionar 
els fonaments del sistema patriarcal en què encara ens trobem i lluitar per posar fi a la impunitat 
d’aquests fets tan greus.  
 
 
 
 
Victimització  
  
La II 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 i, tres anys més tard, 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.  
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Font: Macroencuesta de violencia contra la mujer. Ministerio de Igualdad, 2019   

Violència masclista en l’àmbit de la parella o l’exparella  
 
L’article 5, d’àmbits d’aplicació de la Llei 5/2008, defineix la violència en l’àmbit de la parella com 
aquella que “consisteix en violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i 
perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions 
similars d’afectivitat”.  
 

La violència dins l’àmbit de la parella és la que presenta l’abast més alarmant. El 2019, el 41,1 % de les 

dones van declarar haver viscut algun tipus de violència per part d’alguna parella al llarg de la vida, i el 

13 %, en el darrer any. El control exercit per la parella va ser la forma de violència més freqüent.  

  

Font: Macroencuesta de violencia contra la mujer. Ministerio de Igualdad, 2019   
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Unes dades que són coincidents amb la informació que aporta el servei telefònic 900 900 120, d’atenció 
permanent contra la violència masclista. L’any 2019 s’havien rebut 9.352 trucades, de les quals el 97 % 
eren casos de violència psicològica i, majoritàriament, exercida en l’àmbit de la parella (93,9 %). 
 

 
 
Font: servei telefònic 900 900 120, d’atenció permanent contra la violència masclista, 2019. Institut Català de les 
Dones (Generalitat de Catalunya) 

 
El nombre més elevat de víctimes mortals fruit de la violència masclista es dona en l’àmbit de la 

parella. Segons dades del Departament d’Interior, fins al quart trimestre del 2020 hi havia hagut nou 

víctimes mortals a Catalunya (incloent-hi una menor), de les quals una havia interposat denúncia prèvia.  

 

Font: Estadística sobre violència masclista i domèstica, 2020. Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya) 

 

Si tenim en compte les víctimes no registrades a les estadístiques oficials, segons el web 

www.feminicidio.net, aquesta xifra augmentava a onze dones (incloent-hi una menor) fins al mes de 

novembre del 2020.  

Un altre indicador de la situació de violència masclista és el nombre de denúncies. Segons el 
Departament d’Interior, fins al tercer trimestre del 2020 a Catalunya s’havien interposat 9.621 
denúncies, lleugerament per sota de les 13.069 que es van realitzar l’any anterior. Tot i que no es pot 
afirmar amb seguretat, podria ser un efecte del confinament per la COVID-19. Per tant, s’estima que un 
cop es pugui tornar a sortir al carrer amb normalitat, podria haver-hi un increment significatiu de 
denúncies per violència de gènere. 
 
 
D’altra banda, el nombre de detinguts per violència masclista menors d’edat abans d’acabar l’any 

gairebé havia assolit la xifra de tot l’any 2019 (21 versus 22, respectivament). El nombre de detinguts 

per violència masclista majors d’edat, en canvi, encara era inferior al de l’any anterior (4.155 versus 

5.657 respectivament). 

http://www.feminicidio.net/
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Segons dades del Consejo Superior del Poder Judicial, durant el segon trimestre del 2020 les ordres de 

protecció adoptades representaven el 49 % del total de les ordres resoltes. S’invertia la tendència que 

es donava des del 2014, en què el pes de les ordres adoptades sempre era lleugerament superior al de 

les denegades. A més a més, com s’observa en la taula següent, Catalunya és la comunitat autònoma on 

s’adopten menys ordres de protecció.  

 

 

Font: Informe trimestral sobre violència de gènere (segon trimestre del 2020). Consejo General del Poder Judicial 

Segons les dades obtingudes del servei telefònic 900 900 120, durant el 2019, el principal agressor en 

l’àmbit de la parella era la parella actual.  

 

Font: servei telefònic 900 900 120, d’atenció permanent contra la violència masclista, 2019. Institut Català de les 
Dones (Generalitat de Catalunya) 

 
Durant el confinament generat per la pandèmia de la COVID-19, el servei telefònic ha permès atendre 

situacions de violència masclista que d’una altra manera haurien pogut quedar ocultes. Si bé no són 

exclusivament trucades per violència masclista en l’àmbit de la parella, aquesta era la raó prevalent. 
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Entre el 16 de març i el 27 abril del 2020, el nombre de trucades al telèfon 900 900 120 va augmentar 

progressivament fins a arribar a 2.173, un 88 % més que el de trucades rebudes en els mesos de gener i 

febrer. La mitjana de trucades diàries va ser de 47 respecte de les 25 dels dos primers mesos de l’any 

previs a la pandèmia, i en el 91,8 % dels casos el motiu de la trucada era la violència masclista. 

 

Font: servei telefònic 900 900 120, d’atenció permanent contra la violència masclista. Institut Català de les Dones 

(Generalitat de Catalunya) 

 

La violència més declarada va ser la violència psicològica (91,8 %), i la violència física va representar el 

39,5 % dels casos, seguides de la violència econòmica (7,1 %) i la violència sexual (2,5 %).  

 

Durant el confinament es van rebre 151 whatsapps (sistema que es va habilitar a partir del 27 de març), 

una mitjana de quatre diaris, el 81,5 % dels quals per motiu de violència masclista, i 91 correus 

electrònics. Amb una mitjana de dos correus electrònics diaris. Aquest va ser el sistema més utilitzat.  

 

Les característiques sociodemogràfiques de la persona que trucava al servei i la seva situació familiar no 
diferia del perfil més habitual. Una de cada tres trucades eren fetes per dones i el 41,1 % d’aquestes 
tenien entre trenta-un i quaranta anys i vivien amb la parella i els fills.  
 
Violència masclista en l’àmbit familiar  
 
L’article 5, d’àmbits d’aplicació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
defineix la violència en l’àmbit familiar com aquella que “consisteix en la violència física, sexual, 
psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en el si de la família, en el marc 
de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar”. Aquesta definició no inclou la violència 
exercida en l’àmbit de la parella.  
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Font: Estadística sobre violència masclista i domèstica, 2020. Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya) 

 
Segons dades del Departament d’Interior, el nombre de denúncies era similar al del mateix període de 
l’any anterior, en què se’n van interposar 1.430.  
 
El principal agressor en l’àmbit familiar, segons les dades del servei telefònic 900 900 120 per a l’any 
2019, eren els fills (35,9 %).  
  

 
Font: servei telefònic 900 900 120, d’atenció permanent contra la violència masclista, 2019. Institut Català de les 
Dones (Generalitat de Catalunya) 

 
 
Violència masclista en l’àmbit social o comunitari  
 
La Llei 5/2008 inclou com a violència masclista en l’àmbit social o comunitari les manifestacions 

següents: les agressions sexuals, l’assetjament sexual, el tràfic i l’explotació sexual de les dones, la 

mutilació genital femenina, els matrimonis forçats o la violència que es produeix com a conseqüència 

dels conflictes armats. 

Al voltant d’una quarta part de les violències que es donen en l’àmbit social i comunitari, segons els 

motius al·legats al servei telefònic 900 900 120 l’any 2019, eren agressions sexuals i assetjaments 

sexuals respectivament, i el 41,9 % eren altres tipus de violències.  

 

Font: servei telefònic 900 900 120, d’atenció permanent contra la violència masclista, 2019. Institut Català de les 
Dones (Generalitat de Catalunya) 
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Tal com s’observa en la taula següent, en els dos primers trimestres del 2020, cinc nenes de Catalunya a 

les quals s’havia practicat la mutilació genital havien estat ateses.  

 

Font: Estadística sobre violència masclista i domèstica, 2020. Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya) 

 
En el mateix període del 2020 s’havien realitzat nou matrimonis forçats, dos dels quals havien estat en 

menors d’edat.  

 

Font: Estadística sobre violència masclista i domèstica, 2020. Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya)  

 
 
Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual  
 
En el gràfic següent, elaborat pel Departament d’Interior (2020), s’observen les dades de delictes contra 

la llibertat sexual i la indemnitat sexual en els dos primers trimestres del 2020. Per primera vegada, l’any 

2020 la informació es dona més desagregada per a les menors d’edat per tal de visibilitzar les violències 

que pateix aquest col·lectiu. La violència en menors d’edat representava el 36,1 % del total. Les dades 

d’anys anteriors ja apuntaven un increment preocupant dels delictes en els grups d’edats més joves. Pel 

que fa als agressors, el 37,8 % dels delictes de llibertat i indemnitat sexual eren perpetrats per homes 

menors de trenta-quatre anys, però, tal com ja apuntaven algunes dades prèvies, creixia el nombre 

d’agressors a totes les edats. 
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Font: Estadística sobre violència masclista i domèstica, 2020. Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya) 

 
Violències masclistes en l’àmbit laboral  
 
La Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, estableix una 

sèrie de drets laborals i de seguretat social en l’àmbit laboral per a les dones treballadores que pateixen 

violència de gènere en l’àmbit de la parella. 

Alguns d’aquests drets són la reducció de jornada, la reordenació del temps de treball, el canvi de centre 
dins la mateixa localitat, el trasllat del centre de treball d’una localitat a una altra de diferent, la 
suspensió de contracte amb reserva del lloc de treball i el dret a percebre la prestació d’atur, l’extinció 
del contracte amb dret de prestació d’atur i el dret a absències o faltes de puntualitat.  

 
Les últimes dades disponibles de drets laborals i econòmics de les dones que pateixen violència en 

l’àmbit de la parella s’han extret del Boletín Estadistico Anual de Violencia de Género de l’any 2018. A 

Catalunya, del 2003 al 2018, s’havien realitzat 604 contractes bonificats i, del 2005 al 2018, 708 

contractes de substitució a dones víctimes de violència. En relació amb les rendes actives d’inserció feia 

temps que s’observava un lleuger increment dels nombres absoluts des del 2008, fins a assolir la xifra de 

4.200 el 2015. A partir d’aquest moment, es va començar a produir un descens fins a les 3.550 rendes 

actives el 2018. 

A tot l’Estat espanyol, però reflectint la situació que es podria estar donant a Catalunya, el percentatge 

d’absentisme laboral entre les dones que havien patit violència física, sexual o emocional o havien 

tingut por de la parella era del 15,6 % (2019). Des d’una perspectiva interseccional, aquest percentatge 

era superior en dones immigrants (21,1 %) en comparació de les dones nascudes a Espanya (14,2 %).  

D’altra banda, la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, va més enllà i 
defineix específicament la violència masclista en l’àmbit laboral com aquella “violència física, sexual o 
psicològica que es pot produir al centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball 
i de l’horari laboral si té relació amb la feina”. A més, assenyala que aquest tipus de violència pot 
adoptar dues formes: l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament sexual.  
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Les dades disponibles apunten que el 11,9 % de les violències masclistes a Catalunya es produeixen en 

l’àmbit laboral. Segons dades de la II Enquesta sobre violència masclista a Catalunya del 2016, el 22,2 % 

de les dones que havien patit violència sexual de qualsevol tipus per part d’algú que no fos la parella, 

havien estat agredides per homes del seu àmbit laboral.  

 
En espera que surti publicada l’Enquesta de condicions de vida i de treball de Catalunya a principis del 
2021, les dades de la II Enquesta sobre violència masclista a Catalunya (2016) ens donen una imatge de 
com es troben les dones en el mercat de treball i les discriminacions que hi pateixen.  
 
Així, del total de les dones que havien tingut una feina remunerada l’últim any, un 15,1 % havien patit 
alguna discriminació, la més freqüent de les quals era la salarial, i un 1,2 % havien patit assetjament 
sexual a la feina, que en nombres absoluts representava un 20.300 dones a l’any (no inclou comentaris, 
gestos sexuals ni exhibicionismes).  
 

Les trucades al servei telefònic 900 900 120, d’atenció permanent contra la violència masclista, el 2019 
mostraven com la violència prevalent en l’àmbit laboral era l’assetjament sexual (57,7 %). 

 
Font: servei telefònic 900 900 120, d’atenció permanent contra la violència masclista, 2019. Institut Català de les 
Dones (Generalitat de Catalunya) 

 

Diversos indicadors de violència en l’àmbit laboral demostren que la violència és fruit d’un desequilibri 
de poders entre homes i dones. El règim contractual i el càrrec professional de l’agressor en són dos 
exemples. Tal com mostra el gràfic següent, les dones que estaven treballant sense contracte eren les 
que presentaven un percentatge més elevat de situacions d’assetjament sexual, seguides de les dones 
amb un contracte temporal. 
 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_violencia_masclista/Presentacio-EVMC_23_07.pdf
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Font: II Enquesta sobre violència masclista, 2016. Departament d’Interior (Generalitat de Catalunya) 

 
Així mateix, segons dades de la II Enquesta de violència masclista, la gran majoria de casos de violència 
en l’àmbit laboral eren exercits pel cap o superior (66,8 %); un 33,5 %, per companys de feina, i un 8,4 %, 
per usuaris. Una xifra que és consistent amb la informació aportada pel servei d’atenció telefònica el 
2019 (64,7 %). 
 
Cal destacar els grans avenços que s’estan realitzant al Consell de Relacions Laborals, àmbit tripartit de 
Catalunya en què participen les organitzacions sindicals, les organitzacions empresarials i la Generalitat 
de Catalunya, a l’hora d’acordar i de posar a disposició de les empreses un seguit d’instruments per 
potenciar protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral. El conjunt 
d’aquestes eines es poden consultar a:  
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/. 

La ciberviolència  

 

Si l’assetjament sexual a la feina està infraestimat i disposem de poca informació, la violència digital i, 

especialment, en l’àmbit laboral està encara més invisibilitzada.  

 

L’Informe sobre les ciberviolències masclistes del grup de recerca Antígona revela que el 98,9 % de les 

dones entrevistades havia patit alguna violència digital i que la violència prevalent, tal com ens mostra el 

gràfic següent, estava relacionada amb els insults o les expressions discriminatòries o denigrants per ser 

dona (54,6 %), mentre que un 30,1 % de les manifestacions tenien un caràcter sexual.  

http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
https://www.uab.cat/doc/ciberviolenciesmasclistesdoc
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Font: “Les ciberviolències masclistes”, 2019. Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) 

 

Per a una mica més de la meitat de les dones, les violències havien estat exercides de manera puntual 
en els darrers anys (55,2 %) i l’autor de l’agressió era una persona desconeguda (54,8 %). Quan 
l’agressor era una persona coneguda, la majoria de vegades era algú amb qui s’havia mantingut una 
relació sexoafectiva (62,4 %) i en un 12 % dels casos es tractava de companys de feina.  
 
En prop de tres de cada quatre casos, les agressions van ser individuals (71 %), i en el 24 % dels casos, 
grupals. 
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Persona o persones que perpetren l’agressió 

                     

Font: “Les ciberviolències masclistes”, 2019. Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) 

 

En relació amb l’impacte de la violència digital, tres de cada quatre dones van declarar un impacte 

psicològic (76,1 %), i un 8,1 %, danys laborals, com pèrdua de la feina, baixa laboral, canvi de feina…  

Les estratègies de resposta més utilitzades davant la ciberviolència van ser les estratègies de gestió 
personal digital (87,5 %), seguides del suport i les cures (68 %) i la prevenció dels atacs (65,6 %) a través 
del canvi de contrasenyes, l’eliminació d’informació sensible… La denúncia legal va ser la resposta 
menys freqüent (11,6 %). 
 

Estratègies de resposta davant la violència digital 

 

Font: “Les ciberviolències masclistes”, 2019. Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) 
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RESUM DE CONCLUSIONS DE L’INFORME DEL 25-N 2020 

1. La reforma de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 

implica ampliar els àmbits i les formes de violència a la violència institucional i a la 

digital. 

2. L’àmbit de la parella és l’àmbit on més dones pateixen situacions de violència 

masclista —una de cada quatre a Catalunya—, en forma, sobretot, d’abusos 

psicològics com el control. També, malauradament, és l’àmbit on es produeixen el 

major nombre de feminicidis al nostre país: onze a data d’avui.  

3. Les denúncies en l’àmbit de la parella han disminuït respecte del mateix període de 

l’any passat. Caldrà veure si les mesures fruit de la situació de pandèmia tindran 

impacte en els fets denunciats en aquest àmbit. 

4. Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb menys ordres de protecció 

dictades pel sistema judicial. 

5. Segons dades de la Macroencuesta (2029), el 50,9 % de les dones declaren haver patit 

assetjament sexual, i una part important (15,2 %), de manera reiterada. És rellevant el 

nombre de dones que ha patit violència física i sexual per part d’homes que no són la 

seva parella. 

6. En l’àmbit familiar segueixen sent els fills els autors majoritaris de la violència 

masclista denunciada per les dones. 

7. Les dones que denuncien delictes contra la llibertat sexual són, en un 36 % dels casos, 

menors d’edat. 

8. Les dades disponibles apunten que l’11,9 % de les violències masclistes a Catalunya es 

produeixen en l’àmbit laboral. Segons dades de la II Enquesta sobre violència masclista 

a Catalunya del 2016, el 22,2 % de les dones que havien patit violència sexual de 

qualsevol tipus per part d’algú que no fos la parella havien estat agredides per homes 

del seu àmbit laboral.  

9. Al llarg d’un any a Catalunya hi ha 20.300 dones patint assetjament sexual a la feina i 

els autors d’aquests assetjaments són, en un 66,8 % dels casos, caps o superiors; en un 

33,5 %, companys de feina, i en un 8,4 %, usuaris.  

10. Diversos indicadors de violència en l’àmbit laboral demostren que la violència és fruit 

d’un desequilibri de poders entre homes i dones. El règim contractual i el càrrec 

professional de l’agressor en són dos exemples. Les dones que han treballat sense 

contracte són les que presenten un percentatge més elevat de situacions 

d’assetjament sexual, seguides de les dones amb un contracte temporal. 

11. El 98,9 % de les dones entrevistades pel grup de recerca Antígona ha patit alguna 

violència digital i la violència prevalent està relacionada amb insults o expressions 

discriminatòries o denigrants per ser dona (54,6 %), mentre que un 30,1 % de les 

manifestacions tenen un caràcter sexual. Tres de cada quatre dones van declarar un 

impacte psicològic (76,1 %) i un 8,1 %, danys laborals, com pèrdua de la feina, baixa 

laboral o canvi de feina. 

 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_violencia_masclista/Presentacio-EVMC_23_07.pdf
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12. Amb tot, la denúncia no és la resposta majoritària. Per tant, es pot concloure que la 

xifra opaca és de més del 80 %. 

 

PROPOSTES D’ACCIÓ 

 

 Cal que el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, cadascun des de les seves 

competències, emprenguin mesures efectives per protegir les dones en situació de 

violència masclista. Això suposa incloure la garantia de la seva sostenibilitat i la seva 

seguretat. Cal fer reals i efectives mesures com la renda garantida de ciutadania i 

l’ingrés mínim vital, i establir subsidis per a les dones que optin per la reducció de 

jornada o l’excedència per garantir la cura de les persones dependents.  

 És necessari que el Govern de la Generalitat i els governs locals, de manera 

coordinada, garanteixin les accions de prevenció i atenció de manera universal a totes 

les dones i criatures que pateixen situació de violències masclistes des d’un abordatge 

interseccional. 

 S’ha de garantir que tota la xarxa d’entitats que fan atenció tingui reconeixement i 

suport econòmic per part de les administracions. 

 És indispensable que la Inspecció de Treball de Catalunya es doti de procediments i de 

recursos suficients per complir les seves funcions de promoció, seguiment i control a 

les empreses perquè compleixin amb la seva obligació legal de disposar de protocols 

de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses. 

 Cal que tot el sistema judicial es formi amb perspectiva de gènere i la incorpori. 

 

 S’ha de complir la normativa referent als plans d’igualtat i a la implementació de 

protocols de prevenció i atenció a les dones que pateixen assetjament sexual i per raó 

de sexe a les empreses. 

 

 Volem garanties perquè les mesures derivades de la pandèmia, com la implementació 

del treball a distància i el teletreball, les de confinament i altres, estiguin lliures de 

violències masclistes.  

 


