
DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Dimecres 25 de novembre de 2020

Violència sexual atesa a 
l’Àrea d’Urgències

de l’Hospital Clínic de Barcelona
1 gener - 31 octubre 2020



Atenem la violència sexual amb totes 
les garanties

• Hem previst i dissenyat espais no COVID per 
aplicar el protocol, adaptant espais i circuits.

• L’assistència garanteix una avaluació inicial de risc 
de contagi, amb les prevencions d’aïllament de 
professionals i les pacients.

• Les intervencions han estat les mateixes i la cura 
per la salut física i mental la nostra prioritat. 
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Agressions sexuals ateses en els darrers 5 anys

1.797 
agressions 
en  5 anys

• En els darrers 5 anys s’han anat incrementant, amb un màxim de 503 l’any 2019 .
• A l’any 2019 es van atendre 396 agressions sexuals en el mateix període (1 de gener a 30 d’octubre). 
• Suposa una disminució del 34%. 

*Dades recollides fins al 31 d’octubre de 2020.

El 55% de les dones ateses 
s’han vinculat al Programa de 
seguiment de Prevenció i 
Intervenció de les seqüeles 
psíquiques en dones 
agredides sexualment de 
l’HC.
El 2019 va ser el 32%



Per mesos

260 
agressions

sexuals

• En els dos primers mesos abans de l’estat d’alarma segueix l’increment dels darrers anys.
• A partir de l’estat d’alarma s’observa un descens en tots els mesos. Especialment, en els del confinament 

més restrictiu (15 març al 17 maig).
• Amb el desconfinament s’observa de nou un increment, tot i que molt per sota dels mateixos mesos que 

al 2019.
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Per períodes

1 de gener al 14 
de març

Del 15 de març
al 21 de juny

Del 22 de juny al 
16 d’octubre

Del 17 al 31 
d’octubre

TOTAL

103 45 108 4 260

9,36/set 3,2/ set 6,3/ set 2/ set

1/1 al 14/3

Etapa pre COVID-19

15/3 al 21/6

Estat d’alarma

22/6 al 16/10

Desescalada i restriccions
lleus de relació social

17/10 al 31/10

Enduriment mesures i toc 
de queda

Per què aquesta divisió en períodes?



Per sexe

1 de gener al 
14 de març

Del 15 de 
març al 21 de 

juny

Del 22 de 
juny al 16 
d’octubre

Del 17 al 31 
d’octubre

TOTAL

Dones 93 42 95 4 234

Homes 10 3 13 0 26

TOTAL 103 45 108 4 260

234 dones
90%

26 homes
10%

El 100% de les agressions sexuals ateses han estat comeses per homes.



Com arriben al Servei d’Urgències?

• 43,5% per iniciativa pròpia

• 31,2% de comissaria

• 23,47% derivats d’altres Centres de Salut/SEM

• 1,7% sense informar

• 34,6% de comissaria

• 31% per iniciativa pròpia

• 26,1% derivats d’altres Centres de Salut/SEM

• 7,7% sense informar

43,50%

31,20%

23%

0,47% 1,70%

31%

34,60%

26,10%

7,70%



Per edats

De l’1 de gener al 31 d’octubre
De 16-18 De 19-25 De 26-30 De 31 a 35 De 36 a 40 De 41-45 De 46-50 De 51-55 De 56-60 Més de 60 TOTAL

Dones 25 100 37 26 20 6 11 3 3 3 234

Homes 0 9 6 3 4 1 3 0 0 0 26

Total 25 109 43 29 24 7 14 3 3 3 260

• El 51,5% de les persones ateses tenien menys de 25 anys. És a dir 1 de cada 2 

• El 9,6 % són del grup d’edat de 16-18 anys.

• La majoria d’agressions a menors d’edat, s’han comès quan no hi havia estat d’alarma.



On es produeix l’agressió?

Del 1 de gener al 31 d’octubre de 2020

Disco/Bar Escala Domicili Vehicle Hotel
Via 

Pública
Altres

Sense 
resposta

Totals

Homes 5 0 12 0 0 8 1 0 26

Dones 12 8 144 8 4 38 10 10 234

Totals 17 8 156 8 4 46 11 10 260

• El 60% de les agressions es van produir en un domicili.

• Les dones un 62% en domicili.

• Els homes un 46% en domicili.

• 3 agressions sexuals ateses durant el confinament es van produir a la via pública en dones sense sostre.



Agressor conegut o desconegut?

1 de gener al 31 d’octubre

Conegut o 
Coneguts

Desconegut o 
Desconeguts

Sense
resposta

TOTALS

Dones 128 104 0 234

Homes 4 22 2 26

TOTAL 132 (50,7%) 126 (48,46%) 2
260

Del 14 de març al 21 de juny:

• Durant l’estat d’alarma el 62% de les agressions 

les van cometre homes coneguts de les víctimes.

• El 18% de les agressions les van cometre 

l’exparella, parella o marit, mentre la mitjana del 

2019 era d’un 12%.

Agressions en grup:

• L’11,5% agressions sexuals ateses a 

Urgències les van cometre més d’un 

agressor.



Intenció d’interposar denúncia

1 de gener de gener al 14 de març

Sí No
Sense 

resposta
Total

Dones 60 24 9 93

Homes 5 4 1 10

Total 65 28 10 103

Del 15 de març al 21 juny

Sí No
Sense 

resposta
Total

Dones 29 7 6 42

Homes 1 2 0 3

Total 30 9 6 45

Del 22 juny al 16 d'octubre

Sí No
Sense 

resposta
Total

Dones 53 34 8 95

Homes 7 2 4 13

Total 60 36 12 108

Del 17 d'octubre al 31 d'octubre

Sí No
Sense 

resposta
Total

Dones 1 3 0 4

Homes 0 0 0 0

Total 1 3 0 4

• Un 60% de les persones ateses van manifestar intenció de denunciar.

• El 70% de les dones agredides sexualment durant l’estat d’alarma van 

manifestar intenció de denunciar.

• 61,1% té intenció de denunciar, respecte el 52% del 2019.

• El 8,6% de dones que denuncien, els ha agredit sexualment la 
seva parella o exparella.

• 50% té intenció de denunciar.



Indicadors de submissió química

• En el 22,3% de les agressions hi ha indicadors de submissió química 
L’any 2019 era del 30%.

15,8%

84,2%

Sí No

38,46%

61,54%

Sí No

• En les dones, els indicadors de submissió química han 
disminuït respecte el 2019 (15,8% vers el 28%)

• En els homes, els indicadors de submissió 
química han incrementat respecte el  2019 
(38,46% vers el 33%)



Tipus d’agressió sexual

De l’1 de gener al 31 d’octubre

Vaginal Anal Oral Tocaments Altres
Sense 

informar
Total

Dones 140 12 7 29 20 26 234

Homes 0 20 2 0 2 2 26

Total 140 32 9 29 22 28 260

En el 66% de les agressions sexuals hi ha 

violació (vaginal, anal, oral). Pràcticament 

igual que l’any passat.

• 7 de cada 10 dones han estat ateses per 
violació. 

• 8 de cada 10 homes han estat atesos per 
violació.



Dones agredides sexualment per la seva parella o exparella

• Un 11% de les agressions sexuals han estat en l’àmbit de la parella (marit, ex marit, 

parella, ex parella). Durant l’estat d’alarma aquest percentatge incrementa fins al 18%.

• DENÚNCIA:  81,5% han manifestat intenció de denunciar.

• SUBMISSIÓ QUÍMICA: 11% sospiten de submissió química.

• AGRESSOR: 100% ha estat un sol agressor.

Observació de casos en situació de risc:

• Aquestes agressions sexuals sovint s’acompanyen de violència física.

• S’han atès alguns casos d’agressions sexuals comeses en domicilis fruit d’intercanvi de 
menors en parelles separades.

• Per motius econòmics, parelles separades conviuen en el mateix domicili.



Grup d’edat de 16 a 18 anys

2019 --> 4%
2020 --> 9,6%

• DENÚNCIA:  76% han manifestat intenció de denunciar.

• SUBMISSIÓ QUÍMICA: 20% sospiten de submissió química. (23.4% en el 2019)

• AGRESSOR: El 50% de les adolescents de 16 a 18 anys, coneixia l’agressor. (36,1% agressor 
conegut )

• AGRESSORS: 8% més d’un agressor. Agressió sexual en grup (21% en el 2019)

• TIPUS AGRESSIÓ: En el 64% de les agressions hi va haver violació (66% en el 2019)

• El 92% de les adolescents de 16 a 18 anys agredides són espanyoles.

• Totes les agressions a adolescents de 16 a 18 anys són a noies.



Conclusions

• Durant l’estat d’alarma s’ha disminuït en un 34% el nombre de persones ateses al Servei d’Urgències per 
violència sexual.

• Durant el confinament estricte, l’atenció a les agressions sexuals a adolescents de 16 a 18 anys han 

disminuït de manera significativa.

• Durant l’estat d’alarma el grup de dones agredides sexualment per les seves parelles o exparelles ha 

augmentat, respecte del període total.

• Els domicilis són el lloc on s’han produït més agressions sexuals, sobretot durant l’estat d’alarma. 

• Durant el confinament, el domicili pot esdevenir un espai de risc en situacions de violència de parella, 
com poden ser l’intercanvi de fills i filles o la convivència forçada per dificultats econòmiques.

• Un 60% de les persones ateses van manifestar intenció de denunciar, respecte el 52% de l’any passat. 

Especialment en el grup de dones agredides per parelles o exparelles que arriben al 82%.



Qüestions a tenir en compte en situació de pandèmia…

• En situacions de confinament, estat d’alarma i restriccions de la mobilitat i trobades socials, l’exposició al risc de
ser agredida sexualment es concentra en l’àmbit privat i o en el lleure clandestí. Els factors socials de protecció
disminueixen o desapareixen. El distanciament i la pèrdua de la xarxa social augmenta l’aïllament, la
vulnerabilitat i les possibilitats de rebre ajuda de la comunitat disminueixen. Al mateix temps, l’accessibilitat als
centres sanitaris es dificulta.

• Alertar a la població jove i incidir en la importància d’evitar reunions de forma clandestina en pisos i locals.

• Protegir a mares i infants  mantenint espais segurs per a l’entrega i recollida de fills i filles (víctimes indirectes de 
la VM ) que viuen en règim de custodia compartida o d’intercanvi entre pare i mare

• Recordar a la població que, malgrat la por al contagi o no reunir suficients criteris de gravetat per utilitzar els 
serveis sanitaris, és important rebre una atenció integral i immediata que garanteixi les bones pràctiques en  la 
atenció a la salut malmesa per la violència sexual que l’Hospital  Clínic, pot oferir.



Qüestions a tenir en compte en situació de pandèmia…

• L’Hospital Clínic de Barcelona és un espai segur on rebre atenció i ajuda que  treballa des de fa anys en el 
disseny d’un model de bones  pràctiques per la atenció a la violència sexual  integral, interdisciplinar i 
no revictimitzador.

• I que continua amb les portes obertes les 24 hores els 365 dies a l’any amb equips professionals 
especialitzats en l’atenció i recuperació de la salut de les dones exposades a la violència sexual. 



Hospital Clínic de Barcelona
Àrea de Comunicació i RSC

premsa@clinic.cat
93 227 57 00

www. clinicbarcelona.org

Aquest informe ha estat elaborat per la 
Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere i 
l’Àrea de Comunicació i RSC. 

LA VIOLÈNCIA EMMALALTEIX

TAMBÉ EN TEMPS DE PANDÈMIA, 

CUIDEM DE TU I DE LA TEVA SALUT!


