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www.bcn.cat/media 

 

Disminueix l’índex de victimització i els conflictes de 

convivència a la ciutat  
 

» L’Enquesta de Victimització de Barcelona situa en un 30,9% l’any 2019, 0,8 punts 

menys respecte l’any anterior 

 

» Disminueix 2 punts el nombre de persones que manifesten haver patir algun conflicte 

de convivència  

 

» Els barcelonins i barcelonines aproven la seguretat a la ciutat i als barris i el servei 

dels cossos policials 

»  

» Link Enquesta de Victimització de Barcelona  

 ttps   a untament  arcelona cat premsa  p-

content uploads 2020 0  20   0 Victimització inf-BCN.pdf 

 

L’Enquesta de Victimització de Barcelona (EVB) es realitza amb caràcter anual des de l’any 

1984. Es tracta d’un instrument per a la mesura de la delinqüència a la ciutat, que recull les 

informacions que aporten les persones que s’han vist afectades (les víctimes) i l’opinió dels 

ciutadans de Barcelona sobre la seguretat ciutadana i la convivència.  

 

L’Enquesta investiga, per una banda, els fets objectius que han succeït als entrevistats en 

el decurs de l’any anterior, i per l’altra, la seva percepció de seguretat a la ciutat i al barri. 

Per aquest motiu, les dades referides als fets esdevinguts corresponen a l’any 2019, mentre 

que els indicadors de percepció responen a l’opinió de l’entrevistat en el moment de l’entrevista 

(març del 2020). En l’edició d’enguany s’ha entrevistat una mostra de 4.734. 

 

» Índex de victimització  

 

Les dades de l’Enquesta d’enguany situen l’Índex de Victimització dels barcelonins en el 

30,9%, el que suposa un descens de 0,8 punts respecte l’any anterior.  
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Dins d’aquests percentatges, també s’aprecia un descens de la victimització consumada de 

3,5 punts passant del 25,3% al 21,8%. La victimització no consumada (temptatives) disminueix 

0,6 punts. 

 

Pel que fa a la victimització per sexes, els homes són els més victimitzats amb un 31,6% 

respecte el 30,3% de les dones. 

Seguint la tendència d’anys anteriors, és en l’àmbit de la seguretat personal on trobem més 

barcelonins que manifesten haver estat victimitzats (23,7%), seguit dels fets contra els 

vehicles (8,2%). Els casos relacionats amb el propi domicili afecten a un 3,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

En l’àmbit de la seguretat personal, la majoria són per robatoris de bossa o cartera, seguits per 

l’intent de robatori i amenaces i intimidacions. Pel que fa a les agressions sexuals, afirma 

haver-les patit un 0,6% dels entrevistats, un 1,1% de les dones i un 0,1% dels homes. 

 
Els espais on es produeixen els fets contra la seguretat personal són en la seva majoria a via 

pública, on tenen lloc el 52,9% dels fets; el 32,8% van tenir lloc en mitjans de transport; 

establiments el 8,9%; a les cases el 0,7% i la resta, el 4,7% en altres espais com pàrquings, 

centres esportius, llocs de treball, etc. 

 

SEXE 2019

2015 2016 2017 2018 2019 Dona Home

Fets contra la seguretat personal

Intent de robatori  de bossa o cartera 5,1 4,4 5,1 9,3 8,7 8,7 8,7

Robatori  de bossa o cartera 5,2 6,0 7,3 9,9 8,2 8,7 7,6

Intent de robatori del telèfon mòbil 1,1 2,2 2,0 4,7 3,9 3,7 4,1

Robatori del telèfon mòbil 2,4 2,4 3,9 4,0 3,8 3,7 3,8

Intimidació, coacció o amenaça 1,8 2,0 3,2 4,3 2,8 3,1 2,4

Intent  d’estrebada 1,1 1,7 1,4 3,3 2,4 2,4 2,4

Estrebada 1,3 1,1 1,6 3,3 1,9 1,7 2,0

Atracament 0,6 0,7 1,1 2,1 1,3 1,1 1,6

Intent  d’atracament 0,7 0,7 0,8 1,6 1,3 0,8 1,7

Intent d’agressió física 0,3 0,5 0,7 1,4 0,9 0,6 1,3

Agressió física 1,0 0,3 0,6 0,7 0,6 0,4 0,9

Agressions sexuals - 0,4 0,5 0,7 0,6 1,1 0,1

Intent robatori dispositius electrònics 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6

Robatori dispositius electrònics 0,1 0,2 0,5 0,9 0,2 0,2 0,3

Índex de victimització contra la 

seguretat personal 15,5 16,8 18,5 23,8 23,7 24,8 22,3

N (1613) (3614) (4472) (1049) (4734) (2536) (2198)

ÍNDEX DE VICTIMITZACIÓ (%)

2015 2016 2017 2018 2019

Seguretat personal 15,5 16,8 18,5 23,8 23,7

Vehicle 7,5 7,8 7,2 9,3 8,2

Domicili 2,8 3,4 3,4 4,6 3,5

Segona residència 0,9 1,1 1,1 0,9 0,9

Botiga/negoci 1,2 0,7 0,6 1,2 0,9

N (1613) (3614) (4472) (1049) (4734)

ÍNDEX DE RISC (%)

2015 2016 2017 2018 2019

Vehicle 13,0 13,7 13,3 16,5 14,5

Segona residència 3,7 4,7 5,2 4,3 4,2

Botiga/negoci 27,2 15,6 13,0 20,2 21,5
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Respecte a l’índex de denúncia, només el 19,5 % de les persones victimitzades afirmen que 

van interposar denúncia davant dels cossos policials. Aquesta xifra és gairebé un punt superior 

respecte la de l’any passat, però dos punts inferiors respecte la xifra de 2015. 

 

» Índex de victimització per districte 

 

Aquest apartat fa referència a les persones entrevistades de cada districte que han estat 

víctimes d’un o mes fets, amb independència de districte on hagin passat els fets. 

 

L’any 2019 el districte més victimitzat va ser Ciutat Vella (45,2%), seguit per l’Eixample (33,4); 

Gràcia (33,1%); Sant Martí (32%); Horta-Guinardó (31,6%); Sarrià-Sant Gervasi (29,8%); Sant 

Andreu (27,6%); Les Corts (26,2%); Sants-Montjuïc (26%); Nou Barris (25,5%). 

 

» Els ciutadans aproven la seguretat a la ciutat i al barri  

 

Quant als indicadors de percepció, l’Enquesta assenyala que els barcelonins aproven el 

nivell de seguretat tant a la ciutat com al barri, amb notes del 5,2 i del 5,9 respectivament. 

Aquesta és la mateixa puntuació de l’any passat  

 

El 43% de les persones enquestades opina que la seguretat segueix igual a la ciutat, mentre 

que el 6,6% pensa que ha millorat i el 43% que ha empitjorat. Respecte a la valoració de la 

seguretat en els barris, el 58,1% opina que es manté igual, el 5,9% valora que ha millorat i el 

26,1% que ha empitjorat. 

 

Els ciutadans també aproven el servei que donen tant la Guàrdia Urbana com els Mossos 

d’Esquadra amb una puntuació de 6,3 i 6,7 respectivament. 

 

» Civisme i Convivència 

 

El percentatge de persones que ha patit conflictes de convivència als barris ha disminuït 

passant del 1 ,5% l’any 2018 al 14,4% l’any 2019 del 15,2% al 15,4%. D’entre les persones 

que afirmen haver patit algun conflicte de convivència, en la seva majoria són conflictes de 

soroll al amb els veïns (26,8%), seguit per conflictes relacionats amb ocupacions d’habitatges 

(12,5%) i soroll a la via pública (9,8%) SEXE 2019

ANY AL QUE FAN REFERENCIA LES DADES=> 2015 2016 2017 2018 2019 Dona Home

Soroll del veinat (no dels apartaments turístics) 20,5 20,2 23,3 18,5 26,8 27,4 26,1

Ocupació d'habitatges 5,1 8,2 6,9 6,2 12,5 11,2 14,0

Soroll del carrer (locals, terrasses, grups persones) 15,7 14,3 15,0 15,0 9,8 10,0 9,7

Relacionat amb els apartaments turístícs 7,2 14,4 14,1 8,3 9,3 8,9 9,8

Brutícia i destrosses a l'escala de veïns/nes o espais 

comunitaris - - - - 7,1 8,3 5,8

Problemes pels animals domèstics (gossos...) 8,8 7,5 7,5 9,7 5,6 5,2 6,0

Altres conflictes amb el veinat de l'escala - - - - 5,3 5,5 5,1

Enfrontaments, baralles entre persones al carrer, places i 

parcs 1,7 1,1 0,8 0,0 4,9 5,0 4,8

Tràfic i consum de drogues als pisos - - - - 4,7 6,4 2,8

Brutícia a carrers, places, escombraries fora lloc 8,3 5,5 4,2 7,1 4,6 5,2 3,8

Impagament de quotes a la comunitat veïns/nes - - - - 2,8 1,9 3,7

Vandalisme, destrosses a l'espai públic o el mobiliari urbà 5,3 5,1 6,0 8,6 2,4 2,2 2,5

Altres 27,1 22,7 22,2 26,1 2,7 1,5 4,1

Tot 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

NS / NC 0,4 1,0 0,0 0,0 1,6 1,5 1,7

N (247) (532) (621) (175) (721) (383) (338)


