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FITXA TÈCNICA 

UNIVERS 

Dones de 16 anys i més residents a 

Catalunya (per la mostra de Barcelona, 

residents a la ciutat). 

 

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 

4.075 entrevistes a Barcelona i 5.502 a la 

resta de Catalunya. 

 

METODOLOGIA 

Entrevista telefònica assistida per ordinador 

(CATI). 

 

PROCEDIMENT DE MOSTREIG 

Mostreig per quotes d’edat (16 a 29, 30 a 

44, 45 a 64 i 65 anys i més) i territori 

(regions policials i districtes de Barcelona) 

amb selecció aleatòria de les unitats 

mostrals a partir del registre estadístic de 

població de l’Idescat. 

AFIXACIÓ 

Per a la ciutat de Barcelona s’ha assignat 

una mida mostral de 400 unitats a cada 

districte fent una mostra teòrica total de 

4.000 dones. Per a les altres regions 

policials s’ha fet una afixació mixta (part fixa 

i part proporcional). 

 

PONDERACIÓ 

Per a cada quota d’edat i territori (regions 

policials i districtes de Barcelona) s’ha 

calculat el factor de ponderació mostral i el 

factor de ponderació poblacional per ajustar 

la mostra efectiva a la distribució 

poblacional. 

 

ERROR MOSTRAL 

Suposant mostreig aleatori simple (p=q=0,5; 

α=0,05), l’error màxim teòric és de l’1% per 

al total de la mostra i de l’1,53% per a 

Barcelona. 

 

DATA DE REALITZACIÓ 

Entre novembre i desembre de 2016. 

 

EMPRESA DE TREBALL DE CAMP 

Institut Opinòmetre 
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Aquest informe presenta una síntesi dels 

resultats per Barcelona de l’Enquesta de 

Violència Masclista de Catalunya. S’inclouen 

els resultats més destacats en relació a la 

prevalença de la violència masclista 

perpetrada contra les dones que resideixen 

a Barcelona per part de no parelles, parelles 

i exparelles, tant a la infància com a l’edat 

adulta. 

Aquesta síntesi s’estructura en els següents 

apartats: 

 01. Prevalença general de la violència 

masclista (VM): es presenten dades 

generals sobre victimització de les dones 

per VM per part de no parelles, exparelles 

i parelles al llarg de la vida (infància i edat 

adulta), des dels 15 anys i l’últim any. 

S’analitza la prevalença de les agressions 

molt greus. I també s’inclouen 

segmentacions per edat, origen, diversitat 

funcional i nivell d’estudis. 

 02. Àmbits de violència. Violència 

masclista a l’àmbit de la parella 

(exparella i parella): es presenten dades 

sobre la violència exercida contra les 

dones per part de les seves exparelles i 

parelles, des dels 15 anys i durant l’últim 

any. S’inclouen dades sobre formes de 

violència, afectació psicològica, 

conseqüències per les dones i incidència 

de la denúncia. Així mateix, s’analitza la 

incidència de la VM sobre fills/es i menors 

convivint a les llars on té lloc la violència 

contra les dones per part de les seves 

exparelles o parelles. 

 03. Àmbits de violència. Violència 

masclista a l’àmbit laboral: es presenten 

dades sobre l’abast de l’assetjament 

sexual i les discriminacions contra les 

dones a l’àmbit laboral, durant l’últim any i 

al llarg de la seva vida laboral. Per 

l’assetjament sexual, s’inclouen dades 

sobre el tipus de contracte i l’autoria. 

 04. Àmbits de violència. Violència 

masclista a l’àmbit social i familiar: es 

presenten dades sobre la violència 

exercida contra les dones per part de no 

parelles a l’àmbit familiar i social (espai 

públic, locals d’oci, xarxes socials, etc.), 

analitzant les agressions més comunes, 

els llocs on es donen les agressions, 

l’afectació psicològica, les conseqüències 

per les dones i l’abast de la denúncia. 

 05. Violència masclista a la infància: es 

presenten dades sobre la incidència de la 

violència a la infància, les formes de 

violència patides, qui eren els agressors, 

l’afectació psicològica de les dones i la 

incidència de la denúncia. 

PRESENTACIÓ 
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Base. Perfil d’enquestats/des que responen a la pregunta 

de l’estudi. 

Número de respostes. Quantitat de respostes valorades 

per la pregunta concreta de l’estudi. 

SIGLES 
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Prevalença general de la violència 

masclista (VM) 

01 



7 

Enquesta de Violència Masclista a Catalunya 

Síntesi de resultats de Barcelona 

PREVALENÇA DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

En aquest apartat es mesura la prevalença 

de la violència masclista (VM) a partir de 

l’anàlisi de la victimització de les dones al 

llarg del seu cicle vital en qualsevol de les 

formes i àmbits de violència, perpetrada per 

no parelles, exparelles i parelles (blocs III, 

IV, V i VI de l’enquesta). 

• Prevalença de la VM al llarg de la vida, 

des dels 15 anys i el darrer any (2016) 

Si es té en compte tot el cicle vital de les 

dones (infància i edat adulta), més de la 

meitat de les dones de la ciutat, un 

57,7%, ha patit VM (excloent els 

comentaris, gestos sexuals i 

exhibicionisme). I un 31% de les dones, 1 

de cada 3, ha patit fets de violència molt 

greus al llarg de la seva vida. 

Pel que fa a la VM patida des dels 15 anys, 

més d’1 de cada 2 dones residents a la 

ciutat, un 54,7% de barcelonines, ha patit 

alguna agressió masclista (excloent 

comentaris, gestos sexuals i exhibicionisme) 

des dels 15 anys. I un 23,4%, quasi 1 de 

cada 4 dones, ha patit una victimització 

per fets molt greus (violacions, agressions 

físiques violentes, tocaments amb violència, 

amenaces amb represàlies, emportar-se els 

fills/es sense permís, etc.). 

Durant el 2016, un 13,8% de les 

barcelonines va patir alguna agressió 

masclista (sense tenir en compte els 

comentaris, gestos sexuals i 

exhibicionisme), mentre que un 2,3% de 

dones va patir fets molt greus. 

 

 

• Anàlisi per grups d’edat, origen, nivell 

d’estudis i diversitat funcional 

Considerant la VM que ha tingut lloc al llarg 

de tot el cicle vital, per grups d’edat, les 

dones més joves (de 16 a 29 anys) són 

les més afectades. L’any 2016, la 

victimització entre aquest grup d’edat va ser 

més del doble de la mitjana de la ciutat (un 

29,4% de les dones joves va patir VM l’any 

2016, front al 13,8% de mitjana de 

Barcelona). 

Per origen, tot i que no es tracta d’una 

mostra representativa en aquest sentit, hi ha 

més prevalença de VM entre les dones 

estrangeres, seguit de les nascudes a 

Catalunya.  



8 

Enquesta de Violència Masclista a Catalunya 

Síntesi de resultats de Barcelona 

PREVALENÇA DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (II) 

Per nivell d’estudis, hi ha una major 

prevalença de la VM entre les dones més 

formades (amb estudis universitaris), tot i 

que l’any 2016 les més victimitzades van 

ser les dones amb educació secundària 

obligatòria o elemental. Cal tenir en 

compte que pot existir un biaix per nivell 

formatiu a l’hora d’identificar o acceptar la 

VM patida. 

En relació amb la diversitat funcional, no 

s’observen pràcticament diferències en el 

nivell d’incidència de la VM entre les dones 

que disposen de certificat de discapacitat i 

les que no. 

• Prevalença de la VM a la resta de 

Catalunya 

Per últim, a nivell territorial, la incidència de 

la VM tant al llarg de tot el cicle vital com al 

darrer any, és major a Barcelona que a la 

resta de Catalunya. 
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PREVALENÇA GENERAL DE LA VM (EXCLOENT COMENTARIS, GESTOS SEXUALS I 

EXHIBICIONISME) - RESUM 

Barcelona 

Resta de Catalunya 

Totes les dones  

Barcelona 4.075 

Resta de Catalunya 5.502 
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Prevalença de la violència masclista al 

llarg de la vida (infància i edat adulta) 

01.01 
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VM  AL LLARG DE TOTA LA VIDA PER PART DE NO PARELLES, PARELLES I 

EXPARELLES 

Agressions masclistes 

Agressions masclistes excloent 

comentaris, gestos sexuals o 

exhibicionisme 

Victimització per fets molt greus 

(fets i freqüència) 

Totes les dones  

Barcelona 4.075 

Resta de Catalunya 5.502 

72,3

62,0
57,7

48,6

31,0
26,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Barcelona Resta de Catalunya

%
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VM AL LLARG DE TOTA LA VIDA PER PART DE NO PARELLES, EXPARELLES I PARELLES (EXCLOENT 

COMENTARIS, GESTOS SEXUALS O EXHIBICIONISME)- SEGMENTACIONS PER EDAT, ORIGEN, DIVERSITAT 

FUNCIONAL I NIVELL D’ESTUDIS 

Sí 

No 

Totes les dones de Barcelona  

Barcelona 4.075 

Edat 

Nivell 

d’estudis 

Origen 

Diversitat  
funcional 
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Prevalença de la violència masclista des 

dels 15 anys 

01.02 
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VM DES DELS 15 ANYS PER PART DE NO PARELLES, EXPARELLES I/O PARELLES 

Agressions masclistes 

Agressions masclistes excloent 

comentaris, gestos sexuals o 

exhibicionisme 

Victimització per fets molt greus 

(fets i freqüència) 

Totes les dones  

Barcelona 4.075 

Resta de Catalunya 5.502 

68,4

58,1
54,7

45,6

23,4
19,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Barcelona Resta de Catalunya

%
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VM DES DELS 15 ANYS PER PART DE NO PARELLES, EXPARELLES I PARELLES (EXCLOENT COMENTARIS, 

GESTOS SEXUALS O EXHIBICIONISME)- SEGMENTACIONS PER EDAT, ORIGEN, DIVERSITAT FUNCIONAL I 

NIVELL D’ESTUDIS 

Sí 

No 

Totes les dones de Barcelona  

Barcelona 4.075 

Edat 

Nivell 

d’estudis 

Origen 

Diversitat  
funcional 
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Prevalença de la violència masclista entre 

dones de 16 anys i més l’últim any 

01.03 
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VM PER PART DE NO PARELLES, EXPARELLES I PARELLES - 2016 

Agressions masclistes 

Agressions masclistes excloent 

comentaris, gestos sexuals o 

exhibicionisme 

Victimització per fets molt  

greus (fets i freqüències) 
Totes les dones  

Barcelona 4.075 

Resta de Catalunya 5.502 

20,0

16,8

13,8
12,8

2,3 2,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Barcelona Resta de Catalunya

%
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VM PER PART DE NO PARELLES, EXPARELLES I PARELLES (EXCLOENT COMENTARIS, GESTOS SEXUALS O 

EXHIBICIONISME) 2016 

Sí 

No 

Totes les dones de Barcelona  

Barcelona 4.075 

Edat 

Nivell 

d’estudis 

Origen 

Diversitat  
funcional 
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Àmbits de violència: 

Violència masclista a l’àmbit de parella 

(parelles i exparelles) 

02 
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VIOLÈNCIA MASCLISTA A L’ÀMBIT DE LA PARELLA  
En els següents apartats de l’informe, es 

realitza una anàlisi de la incidència de la VM 

segons els àmbits establerts per la Llei 

05/2008 del 24 d'abril, del dret de les dones 

a eradicar la violència masclista. 

En aquest apartat s’analitza la prevalença 

de la VM que té lloc a l’àmbit de la parella, 

que engloba totes les formes de violència 

exercides contra les dones per part de les 

seves exparelles o parelles (blocs IV i V de 

l’enquesta). En el cas de les exparelles, es 

té en compte tant la violència exercida 

durant la relació com quan aquesta va 

finalitzar. També s’estudia si la violència ha 

afectat a menors i/o fills/es. 

Un 37% de les dones residents a 

Barcelona ha patit alguna forma de VM 

per part de la seva exparella i/o parella 

des dels 15 anys. I un 8,6% la va patir 

durant l’any 2016. 

• Violència per part d’exparelles 

Un 43,3% de les barcelonines que ha 

tingut alguna parella, ha patit violència 

per part d’exparelles des dels 15 anys. I 

un 19% ha patit fets de violència molt greus.  

Les formes de violència més comunes són 

la psicològica (patida per un 39% de dones), 

la física (14%), l’econòmica (13,3%), la 

sexual (10,4%) i, per últim, la perpetrada 

vers fills/es (4,1%). 

Un 6,5% de les barcelonines amb 

exparella va patir VM per part d’aquesta 

durant l’any 2016. I un 1,3% va patir fets de 

violència molt greus. 

La forma de violència més comuna per part 

d’exparelles el 2016 va ser la psicològica 

(afectant al 4% de dones), seguida de 

l’econòmica (2,9%), la perpetrada contra 

fills/es (1,9%) i la sexual i la física (ambdues 

amb una incidència del 0,7%). 

La majoria de les dones victimitzades l’any 

2016 (un 59,8%) va considerar la violència 

patida com un fet delictiu, però només un 

20,2% ho va denunciar. 

L’impacte emocional de la VM per part de 

l’exparella sobre les dones és considerable 

ja que el 78,7% de les dones manifesta una 

afectació psicològica entre el 7 i el 10 (en 

una escala de 0 a 10, on 10 és moltíssim). 

La VM patida ha tingut conseqüències per 

les dones; un 43,8% ha patit un 

empitjorament de la seva situació 

econòmica, un 21,2% ha hagut de canviar 

de lloc de residència, un 20,6% ha patit més 

aïllament i soledat, un 19% ha reforçat les 

mesures de seguretat a casa seva, un 16% 

ha hagut de deixar la feina i un 14,6% ha 

arribat a estar de baixa degut a aquests fets. 
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VIOLÈNCIA MASCLISTA A L’ÀMBIT DE LA PARELLA (II) 

• Violència per part de la parella actual 

Un 12,8% de les barcelonines amb parella 

ha patit VM en el sí de la seva relació 

actual. I un 2,9% ha patit fets molt greus 

(violacions, intents de violació i agressions 

físiques). 

Les formes de violència més comunes són 

la psicològica (patida per un 11,3% de les 

dones), l’econòmica (2,1%), la física (1,6%), 

la sexual (1,5%) i, per últim, la perpetrada 

vers fills/es (0,7%). 

El 2016 va patir VM un 6,2% de les dones 

que estan en una relació de parella. I un 

0,9% va patir fets molt greus. 

La forma de violència més comuna el 2016 

va ser la psicològica (afectant al 5,3% de les 

dones amb parella), seguida de l’econòmica 

(1,3%), la sexual (0,5%), la física (0,4%) i la 

perpetrada contra fills/es (0,2%). 

La majoria de les dones victimitzades per la 

parella l’any 2016 (un 82,6%) va considerar 

que la violència patida no era un fet delictiu. 

Conseqüentment amb aquesta percepció, 

només un 0,3% de les dones ho va 

denunciar. 

En relació amb l’afectació psicològica 

d’aquesta violència, un 43,6% de les dones 

manifesta una afectació entre el 7 i el 10 (en 

una escala de 0 a 10, on 10 és moltíssim). 

• Violència contra fills/es i menors per 

part d’exparelles 

Un 31,4% de les dones que ha patit VM per 

part de l’exparella, tenien fills/es o menors 

convivint a la llar. Dins d’aquestes llars, el 

45,5% de les criatures mai o gairebé mai 

estava present durant les agressions, però 

un 28,8% ho va presenciar moltes vegades i 

un 23,3%, poques vegades. 

La VM afectava directament a fills/es i 

menors en un 22,4% de les llars. A un 

12,1% de les llars els i les menors van patir 

la VM moltes vegades, i un 10,3% poques 

vegades. Un 76,5% de menors mai o 

gairebé mai va patir directament la VM que 

tenia lloc a la llar on vivien. 

• Violència contra fills/es i menors per 

part de parelles 

En un 34,7% de les llars amb VM a l’àmbit 

de la parella (relació actual), hi havia 

menors.  

En un 43,9% dels casos, les criatures mai o 

gairebé mai hi eren presents, un 33,7% hi 

eren poques vegades i un 17% moltes 

vegades. En un 93,8% de les llars amb 

VM, aquesta no afectava als i les menors, 

però en un 3,8% els afectava poques 

vegades i en un 1,6% moltes. 
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PREVALENÇA DE LA VM EN L’ÀMBIT DE LA PARELLA (RESUM) 

Dones amb parella o exparella Barcelona 

Resta de Catalunya Barcelona 3.905  

Resta de Catalunya 5.286 
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Violència masclista per part d’exparelles 

des dels 15 anys 

02.01a 
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FORMES DE VIOLÈNCIA PATIDES – VM EXPARELLA DES DELS 15 ANYS 

 

 

 

Dones amb exparella  

Barcelona  3.905 

14,0

39,0

13,3

10,4

4,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Física Psicològica Econòmica Sexual Vers fills/es

% 

En termes agregats, un 

43,3% de les dones ha 

patit VM per part 

d’exparelles des dels 15 

anys. 

I un 19% ha patit fets de 

violència molt greus. 
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Violència masclista per part d’exparelles 

l’últim any 

02.01b 
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FORMES DE VIOLÈNCIA PATIDES – VM EXPARELLA - 2016 

 

 

 

Dones amb exparella  

Barcelona  2.785 

0,7

4,0

2,9

0,7

1,9

0,0

5,0

10,0

15,0

Física Psicològica Econòmica Sexual Vers fills/es

% 

En termes agregats, un 

6,5% de les 

barcelonines va patir VM 

per part d’exparelles el 

2016. 

I un 1,3% va patir fets de 

violència molt greus. 
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FET DELICTIU I DENÚNCIA – VM EXPARELLA - 2016 

 

 

 

Dones amb exparella i molt o força afectades per la VM 

Barcelona 117 

Ns
4,1

Nc
0,9

No
35,2

Sí
59,8

Sí
20,2

No
79,8

Consideració de fet delictiu Denúncia  
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AFECTACIÓ – VM EXPARELLA - 2016 

 

 

 

Dones amb exparella i molt o força afectades per la VM 

Barcelona 117 

No
21,3

Sí
78,7

Afectació psicològica de 7 a 10 

43,8

21,2

16,0

14,6

19,0

20,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Empitjorament situació econòmica

Canvi de lloc de residència

Haver de deixar la feina

Estar de baixa

Reforç mesures de seguretat

Més aïllament i soledat

%

Conseqüències per les dones 

Sí Ns/Nc 

No 
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Violència masclista per part de la parella 

al llarg de la relació actual 

02.02a 
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FORMES DE VIOLÈNCIA PATIDES – VM PARELLA (AL LLARG DE LA RELACIÓ 

ACTUAL) 

 

 

 

Dones amb parella  

Barcelona  2.709 

1,6

11,3

2,1
1,5

0,7

0

5

10

15

Física Psicològica Econòmica Sexual Vers fills/es

%
 

En termes agregats, un 

12,8% de les 

barcelonines ha patit VM 

per part de la seva 

parella al llarg de la 

relació actual. 

I un 2,9% ha patit fets de 

violència molt greus. 
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Violència masclista per part de la parella 

l’últim any 

02.02b 
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FORMES DE VIOLÈNCIA PATIDES – VM PARELLA - 2016 

 

 

 

Dones amb parella 

Barcelona 2.709  

0,4

5,3

1,3

0,5 0,2

0,0

5,0

10,0

15,0

Física Psicològica Econòmica Sexual Vers fills/es

% 

Un 6,2% de les 

barcelonines van patir 

VM per part de les seves 

parelles el 2016. 

I un 0,9% va patir fets de 

violència molt greus. 
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FET DELICTIU I DENÚNCIA – VM PARELLA - 2016 

 

 

 

Dones amb parella  molt, força o una mica afectades 

per la VM 

Barcelona 166  

NC
1,7

No
82,6

Sí
15,6

Consideració de fet delictiu 

Sí
0,3

No
99,7

Denúncia  



34 

Enquesta de Violència Masclista a Catalunya 

Síntesi de resultats de Barcelona 

AFECTACIÓ PSICOLÒGICA DE 7 A 10 – VM PARELLA - 2016 

 

 

 

Dones amb parella  molt, força o una mica afectades 

per la VM 

Barcelona 166 

No
56,4

Sí
43,6
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Violència masclista contra fills/es i 

menors per part d’exparelles 

02.03a 
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FILLS/ES I MENORS DURANT LA VM – EXPARELLA 

Dones amb exparella, que han patit violència i amb 

fills/es o menors convivint a la llar amb elles 

Barcelona 348 

No 
67,3 

Sí 
31,4 

No s'ha preguntat 
0,8 

NC 
0,5 

Mai o gairebé mai 
45,5 

Poques vegades 
23,3 

Moltes vegades 
28,8 

NS/NC 
2,4 

Mai o gairebé mai 
76,5 

Poques vegades 
10,3 

Moltes vegades 
12,1 

NS/NC 
1,1 

Convivint a la llar Presents durant la VM Afectats per la VM 

Dones amb exparella, que han patit violència 

Barcelona 1.137 
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Violència masclista contra fills/es i 

menors per part de parelles 

02.03b 
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FILLS/ES I MENORS DURANT LA VM – PARELLA ACTUAL 

Dones amb parella que han patit violència i amb fills/es 

o menors convivint a la llar amb elles 

 Barcelona 107 

No 
65,0 

Sí 
34,7 

NS/NC 
0,3 

Mai o gairebé mai 
43,9 

Poques vegades 
33,7 

Moltes vegades 
17,0 

NS/NC 
5,3 

Convivint a la llar Presents durant la VM Afectats per la VM 

Dones amb parella que han patit violència 

Barcelona 317 
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Àmbits de violència:  

Violència masclista a l’àmbit laboral 

03 
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VIOLÈNCIA MASCLISTA A L’ÀMBIT LABORAL 

En aquest apartat s’analitza la prevalença 

de la VM que té lloc a l’àmbit laboral, que 

engloba l’assetjament sexual i les 

discriminacions a la feina. 

L’anàlisi es realitza a partir de les respostes 

als blocs II i III de l’enquesta. Del bloc II 

s’extreuen les dades referents a les 

discriminacions i del bloc III les referents a 

l’assetjament sexual. 

Un 16,5% de les barcelonines que 

treballaven durant el 2016 van patir VM a 

l’àmbit laboral aquell any. 

• Discriminacions a la feina l’últim any 

Un 16,3% de les dones que treballaven l’any 

2016 va patir discriminacions a la feina. 

Entre les dones que ha patit discriminacions 

a la feina, un 54,2% s’han sentit 

discriminades en els salaris, un 53,5% en 

els ascensos, un 52,7% degut a  manques 

de respecte personal, un 52,6% a causa de 

la manca de valoració del treball, i un 52,4% 

en el tipus de tasca. 

• Assetjament sexual a la feina l’últim 

any 

La incidència de l’assetjament sexual a 

l’àmbit laboral el 2016 a la ciutat va ser 

d’un 1% entre les dones que treballaven.  

Per tipus de contracte, un 47,03% de les 

dones assetjades tenien contracte indefinit, 

un 25,74% eren autònomes, un 24,85% 

tenien contracte temporal, i un 2,37% 

estaven en altres situacions laborals. 

• Assetjament sexual a la feina des dels 

15 anys 

La prevalença de l’assetjament sexual a 

la feina entre les dones que han estat 

inserides al mercat laboral en algun moment 

des dels 15 anys és del 10,2% a 

Barcelona. 

Els principals assetjadors sexuals van ser 

els caps o superiors (el 94,5% de les dones 

assetjades ho ha patit per part d’algun 

superior) i els companys de feina (patit per 

un 39,5% de les dones assetjades). Per 

últim, un 6,9% de les dones han estat 

assetjades per un client, un usuari o un 

pacient. 
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PREVALENÇA DE LA VM EN L’ÀMBIT LABORAL (RESUM) 

Dones que han treballat  en algun moment de la seva 

vida 
Barcelona  3.279  

Dones que han treballat l’últim any 

Barcelona 2.119 

Barcelona 

Resta de Catalunya 
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Discriminacions a la feina l’últim any 

03.01 
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TIPUS DE DISCRIMINACIONS PATIDES – 2016 

 

 

 

Dones que s’han sentit discriminades a la feina 

Barcelona 377  

54.2 53.5 52.4 52.7 52.6

4.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

En els salaris En els
ascensos

En el tipus de
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Per manques
de respecte

personal

Per manca de
valoració del

treball

Per altres
motius

%

En termes agregats, un 

16,3% de barcelonines va 

patir discriminacions a la 

feina el 2016. 
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Assetjament sexual a la feina l’últim any 

03.02a 
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TIPUS DE CONTRACTE - ASSETJAMENT SEXUAL A LA FEINA - 2016 

Dones assetjades sexualment a la feina l’últim any 

Barcelona 21 

Indefinit
47,03

Temporal
24,85

Autònoma
25,74

Altres
2,37

En termes agregats, un 

1% de barcelonines va 

patir assetjament sexual 

a la feina el 2016. 
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Assetjament sexual a la feina des dels 15 

anys 

03.02b 
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AGRESSORS – ASSETJAMENT SEXUAL A LA FEINA – DES DELS 15 ANYS 

Dones assetjades sexualment a la feina 

Barcelona  402 

En termes agregats, un 

10,2% de les dones que 

viuen a Barcelona ha patit 

assetjament sexual a la 

feina des dels 15 anys. 
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Àmbits de violència:  

Violència masclista a l’àmbit social i 

familiar 

04 
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VIOLÈNCIA MASCLISTA A L’ÀMBIT SOCIAL I FAMILIAR 

En aquest apartat s’analitza la prevalença 

de la VM en l’àmbit social i familiar per part 

de no parelles, que engloba els 

assetjaments i agressions sexuals 

perpetrats per persones conegudes, 

desconegudes i familiars (que no siguin 

parella o exparella ni ningú de l’àmbit 

laboral). 

L’anàlisi es realitza a partir de les respostes 

al bloc III de l’enquesta (violència per part de 

no parelles), però s’exclouen les respostes 

relacionades amb l’assetjament sexual a la 

feina. 

El 2016, un 6,8% de les barcelonines va 

patir assetjament o agressions sexuals a 

l’àmbit social o familiar (excloent els 

comentaris, gestos sexuals i 

exhibicionisme). Si s’inclouen els 

comentaris, gestos sexuals i 

exhibicionisme, la xifra puja fins a un 

13,9%. 

En relació a la violència patida, es poden 

distingir, d’una banda, les agressions 

sexuals, que són un tipus de violència greu 

i, de l’altra, l’assetjament sexual i el 

ciberassetjament. Pel què fa a les 

agressions, del total de dones victimitzades 

a l’àmbit social i familiar, un 22,4% va patir 

tocaments sexuals sense violència, un 1,4% 

tocaments sexuals amb violència, un 0,5% 

intents de violació, i un 0,4%, violacions. Pel 

que fa als assetjaments, del total de dones 

victimitzades, un 76,9% va patir comentaris, 

gestos sexuals o exhibicionisme i un 31,4%, 

ciberassetjament (assetjament o missatges 

no volguts de caire sexual a través de 

xarxes socials, correu electrònic, mòbil o 

paper). 

Els assetjaments o agressions més greus 

per les dones l’any 2016 van tenir lloc 

sobretot a l’esfera pública: al transport públic 

(un 21,6%), a un lloc d’oci (un 19,5%) o a un 

espai públic (17,5%). És remarcable que un 

13% de les agressions van passar a través 

de les xarxes socials i un altre 13% a casa 

de les dones. 

Un 54,1% de les dones assetjades o 

agredides ho va considerar un fet delictiu, 

però només un 4,3% va fer denúncia. 

Un 55% de les dones va patir una afectació 

psicològica d’entre 7 i 10 (en una escala del 

0 al 10, on 10 és moltíssim). 

Les agressions o assetjaments patits han 

tingut conseqüències per les dones: un 32% 

de les dones assetjades procura no sortir 

sola, un 23,7% ha fet canvis en les seves 

activitats habituals, un 23,5% té més por de 

sortir, i un 17,5% duu un objecte per 

defensar-se. 
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VIOLÈNCIA MASCLISTA A L’ÀMBIT SOCIAL I FAMILIAR (II) 

L’anàlisi de la prevalença de l’assetjament 

i agressions sexuals a l’àmbit social i 

familiar des dels 15 anys, posa de 

manifest que el 56,8% de les barcelonines 

l’ha patit. Si s’exclouen els comentaris, 

gestos sexuals i exhibicionisme, la xifra es 

situa en un 32,7%  de les dones.  

Entre les dones que han patit assetjaments i 

agressions sexuals des dels 15 anys, un 

89,1% ha patit comentaris, gestos sexuals o 

exhibicionismes, un 41,8% tocaments 

sexuals sense violència, un 26,4%,  

ciberassetjament (assetjament o missatges 

no volguts de caire sexual a través de 

xarxes socials, correu electrònic, mòbil o 

paper), un 7,5%, intents de violació, un 5,5% 

tocaments sexuals amb violència, i un 1,6%, 

violacions. 

Les agressions o assetjaments sexuals 

tenen lloc en una multiplicitat de llocs, tot i 

que predomina l’esfera pública. Així, un 

24,7% de les agressions van tenir lloc a un 

espai públic (carrer, parc, plaça...), un 

20,1% al transport públic, un 9,2% de les 

dones ho va patir en un local d’oci (bar, 

discoteca, pub...), un 2% a un espai públic 

tancat i un 1,8% a un lloc aïllat 

(urbanitzacions...).  

Els fets van ocórrer a casa de les dones en 

un 15,3% dels casos o al lloc de feina en un 

12,3%. Van passar a casa d’algú altre en un 

5,1% d’ocasions. I un 3,5% de dones les 

van patir a través de les xarxes socials. 
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PREVALENÇA DE LA VM EN L’ÀMBIT SOCIAL I FAMILIAR (RESUM) 

Barcelona 

Resta de Catalunya 

Totes les dones  

Barcelona 4075 

Resta de Catalunya 5502 
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Assetjament i agressions sexuals a 

l’àmbit social i familiar l’últim any 

04.01 
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TIPUS D’ASSETJAMENTS I AGRESSIONS SEXUALS - 2016 

Dones agredides o assetjades sexualment  

Barcelona 576 

En termes agregats, un 

13,9% de barcelonines va 

patir assetjament i 

agressions sexuals a 

l’àmbit social i familiar el 

2016. 
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LLOC ON VA PASSAR L’ASSETJAMENT O AGRESSIÓ SEXUAL MÉS GREU PER LA 

DONA – 2016 

Dones assetjades sexualment a l’àmbit social i familiar a 

Catalunya  molt o força afectades 

Barcelona 99 

A casa seva
13,0

A casa d'algú altre
2,8

Al lloc de feina
2,0

A un espai públic
17,5

A l'escola o àmbit 
acadèmic

1,9

A un lloc d'oci
19,5

Al transport públic
21,6

A un espai públic 
tancat

2,2

Xarxes socials
13,0

Altres
5,1

NS/NC
1,4
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FET DELICTIU I DENÚNCIA – ASSETJAMENT O AGRESSIÓ SEXUAL – 2016 

 

 

 

Dones que han patit assetjament sexual a l’àmbit social 

i familiar a Catalunya i tenen afectació psicològica 

d’almenys 5 
Barcelona 83 

No
42,6

Sí
54,1

NC
3,3 Sí 

4,3

No
95,7

Consideració de fet delictiu Denúncia  
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AFECTACIÓ – ASSETJAMENT O AGRESSIÓ SEXUAL – 2016 

 

 

 

Dones assetjades sexualment a l’àmbit social i familiar i 

Catalunya  molt o força afectades 

 Barcelona 99 

No
45,0

Sí
55,0

23,5

17,5

32,0

23,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Més por de sortir

Duu objecte per defensar-se

Procura no sortir sola

Canvis en activitats habituals

%

Afectació psicològica de 7 a 10 Conseqüències per les dones  

Sí 

No 
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Assetjament i agressions sexuals a 

l’àmbit social i familiar des dels 15 anys 

04.02 
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TIPUS D’ASSETJAMENTS I AGRESSIONS SEXUALS – DES DELS 15 ANYS 

Dones de Barcelona assetjades o agredides  

Barcelona 2.318 

En termes agregats, un 

56,8% de les dones que 

viuen a Barcelona ha patit 

assetjament i agressions 

sexuals a l’àmbit social i 

familiar des dels 15 anys. 
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LLOC ON VA PASSAR L’ASSETJAMENT O AGRESSIÓ SEXUAL MÉS GREU PER LA 

DONA – DES DELS 15 ANYS 

Dones que han patit assetjament sexual a l’àmbit social 

i familiar a Catalunya i les ha afectat  molt o força 

Barcelona 652 

A casa seva
15,3 A casa d'algú altre

5,1

A espais esportius
1,0

Al lloc de feina
12,3

A l'escola o àmbit 
acadèmic

2,4
A un espai públic

24,7
Xarxes socials

3,5

A un lloc d'oci
9,2

A un espai públic 
tancat

2,0

Al transport públic
20,1

A un lloc aïllat, 
urbanitzacions...

1,8

Altres
2,4

NS/NC
0,2
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Violència masclista a la infància 

05 
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VIOLÈNCIA MASCLISTA A LA INFÀNCIA 

En aquest apartat es mesura la prevalença 

de la VM durant la infància (bloc VI de 

l’enquesta). 

Un 15,9% de barcelonines va patir VM 

(excloent comentaris, gestos sexuals i 

exhibicionisme) durant la infància, és a dir, 

fins als 15 anys d’edat. Un 14% de les 

dones ha patit fets de violència molt greus 

durant la infància (obligació de veure 

pornografia, tocaments sexuals, violacions, 

intents de violació, agressions físiques o 

publicació de fotos de contingut sexual). 

En relació a la violència patida, un 27,2% de 

dones va patir comentaris i assetjaments 

(missatges no volguts de contingut sexual o 

amenaces de publicar o publicar 

efectivament fotos o vídeos seus de 

contingut sexual); un 9,3% de les dones va 

patir tocaments sexuals o l’obligació de 

veure pornografia o sexe entre persones 

adultes, un 3,8% de les dones va patir 

agressions físiques violentes i un 3% 

violacions i intents de violació. 

El 20,85% de les dones victimitzades va 

patir la violència per part de persones 

conegudes (professor, entrenador, membres 

de l’església, treballadors de la salut, amics 

o coneguts de la família, etc.). El 17,69% 

per part de familiars (pare, padrastre, parella 

de la mare, germà...) i un 16,17% per part 

de persones desconegudes. 

Pel que fa a la consideració de la violència 

com a fet delictiu per part de les dones, el 

42,6% sí que l’hi considera, mentre que un 

22,3% no ho va reconèixer com a tal en 

aquell moment però ara sí. Un 32,4% no ho 

considera un fet delictiu. 

La gran majoria de les dones (un 94,8%) no 

va denunciar els fets, mentre que un 4,2% sí 

que ho va fer. 

El 74,7% de les dones va patir una afectació 

psicològica per aquest fet d’entre 7 i 10 (en 

una escala del 0 al 10, on el 10 és 

moltíssim). 
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VM A LA INFÀNCIA 

Totes les dones  

Barcelona 4.075 

Agressions masclistes 

Agressions masclistes excloent 

comentaris, gestos sexuals o 

exhibicionisme 

Victimització per fets molt greus 

(fets i freqüència) 
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FETS DE VIOLÈNCIA PATITS – VM INFÀNCIA 

Totes les dones  

Barcelona 4.075 

Violència sexual 

Violència física 

27,2

9,3

3
3,8

0
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AGRESSORS – VM INFÀNCIA 

Dones que han patit violència a la infància 

Barcelona 1.302 
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FET DELICTIU I DENÚNCIA – VM INFÀNCIA 

Dones que han patit violència durant la infància a 

Catalunya i les ha afectat  molt o força 

Barcelona 326 

No
32,4

Sí
42,6

No en aquell 
moment, però ara 

sí
22,3

NC
2,7

No
94,8

Sí
4,2

NS/NC
1,0

Consideració de fet delictiu Denúncia  
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AFECTACIÓ PSICOLÒGICA DE 7 A 10 – VM INFÀNCIA 

Dones que han patit violència durant la infància a 

Catalunya i les ha afectat  molt o força 

Barcelona 326 

No
25,3

Sí
74,7




