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La violència sexual sense record a les Illes Balears

1.  INTRODUCCIÓ

Segons Save the Children, a tot el món, una de cada cinc dones i un de cada deu 
homes afirmen haver patit violència sexual durant la infantesa. Emmarcant el 
fenomen de la violència sexual en l’àmbit nacional, es calcula que un 13,7 % de 
dones de 16 anys o més residents a Espanya han patit o patiran violència 
sexual al llarg de la seva vida. Aquest percentatge equival aproximadament a 

2.802.914 dones (Macroenquesta de violència contra la dona, 2019).

Tot i les altes xifres d’aquest fenomen i la cada vegada més elevada sensibilització social respecte 
d’aquesta qüestió, encara és baix el nombre de persones afectades que recorren a 
serveis formals per rebre ajuda i/o suport. Aquest efecte es deu, en part, a factors com la 
vergonya que sent la víctima, la normalització del fenomen (sobretot en certs contextos com 
ara la parella), la por de no ser creguda, la culpa, la por a la persona agressora, etc.

A més, i com ja ha estat àmpliament documentat en molts d’estudis, un dels factors que 
dificulta la denúncia o altres formes de recórrer a serveis formals per part de la víctima és la 
victimització secundària, entesa com «el maltractament addicional exercit contra les dones 
que es troben en situacions de violència masclista com a conseqüència directa o indirecta 
dels dèficits quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes 
responsables i també per les actuacions desencertades provinents d’altres agents implicats» 
(Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista).

D’altra banda, cal tenir en compte que hi ha factors que dificulten especialment el pas de la 
víctima per tot el procediment judicial i que poden fer augmentar el risc de patir victimització 
secundària. Aquests factors de vulnerabilitat podrien ser la minoria d’edat o la presència 
de diversitat funcional en la víctima, o bé casuístiques concretes, com ara la manca de 
record o el record parcial dels fets per part de la víctima.

Precisament aquest últim factor és un dels principals objectius d’anàlisi d’aquest estudi, 
concretament al territori de les Illes Balears: entendre, mitjançant l’estudi de sentències, 
quina és la realitat de la violència sexual —posant especial èmfasi en la violència que no es 
recorda o que es recorda parcialment— a les Illes Balears. En l’apartat següent es concreten 
els objectius de l’estudi amb més profunditat.

2.  OBJECTIUS

Els objectius de la recerca han estat els següents:

 • Descriure la realitat del fenomen de la violència sexual sense record a les 
Illes Balears atenent diverses variables, com ara el lloc dels fets, les diferents proves 



Estudis finançats mitjançant les convocatòries de l’Institut Balear de la Dona 2020 i 2021

4   

aportades en el judici, l’estat de la víctima en el moment dels fets, la relació amb el 
denunciat, etc.

 • Conèixer quina és la resposta judicial a la violència sexual sense record mitjançant 
l’anàlisi de sentències.

 • Fer una anàlisi crítica i en clau de gènere dels factors i les variables presents en les 
sentències en casos de violència sexual sense record.

 • Sensibilitzar els i les professionals, i la societat en general, sobre les implicacions 
legals de la violència sexual sense record, posant de manifest quina és la realitat del 
fenomen i les conseqüències que se’n deriven.

 • Facilitar resultats i descriptors que puguin promoure estudis posteriors dirigits a 
dissenyar estratègies i respostes més efectives que redueixin la revictimització de les 
víctimes de violència sexual sense record.

 • Comparar els resultats obtinguts amb l’estat de la qüestió a escala 
internacional mitjançant una revisió bibliogràfica de les investigacions i dels estudis 
d’àmbit internacional disponibles en aquesta matèria.

3.  MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

 3.1.  La violència sexual: conceptualització i estadístiques

3.1.1.  Conceptualització de la violència sexual

La violència sexual ha existit sempre, oculta en la nostra societat durant segles. Després de 
moltes reivindicacions, a poc a poc, actualment es fon l’iceberg per treure a la llum aquest 
problema, si bé encara bona part de les conductes, els comportaments i les accions que 
conformen el paraigua de la violència sexual continuen enterrades a través de la normalització, 
la minimització i la justificació, de manera que les víctimes d’aquests actes queden submergides, 
invisibles. Les persones que sofreixen o han sofert violència sexual s’han de fer càrrec d’un 
doble patiment: el que ha produït la situació mateixa i l’estigmatització que encara suposa 
ser una persona supervivent de la violència sexual.

Les dades oficials respecte d’aquesta problemàtica són limitades:

 • En l’àmbit mundial, el 2013 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va estimar que 
el 35 % de les dones del món han estat víctimes de violència física i/o sexual.

 • En l’àmbit europeu, l’enquesta elaborada per l’European Union Agency For Fonamental 
Rights (FRA) va reflectir que a la Unió Europea 3,7 milions de dones havien patit 
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violència sexual en els 12 mesos anteriors a l’enquesta (FRA, 2014).

 • A Espanya, durant el 2019, es van denunciar 2.199.475 infraccions penals, de les quals 
15.319 van ser delictes contra la llibertat sexual. Aquestes xifres van en augment cada any. 
No obstant això, la realitat és que la violència sexual només comporta el 0,7 % de tots els 
delictes investigats al nostre país (Anuari estadístic, 2019).

Segons l’informe de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, s’observa un creixement 
dels delictes d’abús sexual i d’agressió sexual (amb penetració o sense), que el 2018 van 
suposar el 78 % de tota la violència sexual, mentre que el 2017 aquests mateixos delictes 
representaren el 75 %. Podria suposar-se que l’augment de la violència sexual va lligat a 
un augment de denúncies, però, segons l’Observatori de la Delinqüència (ODA), es calcula 
que al nostre país només es denuncia un 30 % dels casos de violència sexual, encara 
que el recurs per a la prevenció de l’abús sexual infantil (PrevenSi) estima que en el cas de 
les víctimes menors d’edat les denúncies descendeixen fins a un 15 %. Tenint en 
consideració les dades internacionals i els resultats que s’obtenen mitjançant les enquestes 
de victimització, es calcula que per cada delicte sexual denunciat hi ha entre 3 i 20 delictes 
sexuals que no ho són (Gil, 2020). Tot plegat implica que les dades oficials no reflecteixen 
la magnitud ni la gravetat del problema i que és la tipologia delictiva amb més taxa de xifra 
negra (Allen, 2017; Gil, 2020).

La violència sexual és definida per l’OMS (2002) com «tot acte sexual, la temptativa de 
consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjats, o les accions per 
comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra manera la sexualitat d’una persona mitjançant la 
coacció per una altra persona, independentment de la relació d’aquesta amb la víctima, en 
qualsevol àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball».

La coacció pot abastar una àmplia gamma de graus d’ús de la força. A més de la força 
física, pot implicar la intimidació psíquica, l’extorsió o altres amenaces, com ara de dany físic, 
d’acomiadar la víctima de la feina o d’impedir obtenir la feina que cerca. També pot ocórrer 
quan la persona agredida no està en condicions de donar el consentiment, per exemple, 
perquè està èbria, sota els efectes d’un estupefaent o adormida, o és mentalment incapaç 
de comprendre la situació (Jewkes et al., 2002, p. 161, citat a National Sexual Violence 
Center, 2005).

Per tant, la violència sexual, en qualsevol de les manifestacions, suposa una vulneració 
greu dels drets humans bàsics, i atempta contra els pilars fonamentals de la vida, com ara 
la salut sexual i reproductiva, la seguretat i la integritat, la llibertat i la igualtat de les persones 
que la pateixen, ja siguin adultes o menors. Això fa necessari el desenvolupament d’una 
protecció especial per a les víctimes, tal com queda recollit en declaracions, convenis, 
tractats, lleis, etc. de diferents nivells i organismes, entre els quals destaca la Declaració 
Universal dels Drets Humans (1948), la Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989), la 
Declaració i la Plataforma d’Acció de Pequín (1995), el Conveni de Lanzarote (2007), el 
Conveni d’Istanbul (2011), la CEDAW en la recomanació general núm. 35 (2017), etc.
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3.1.2.  La violència sexual com a forma de maltractament infantojuvenil i 
violència masclista

La classificació de la violència sexual pot resultar diferent en funció d’on es posa el focus, tal 
com s’exposa a continuació.

Si es posa el focus en les víctimes, es pot afirmar que la violència sexual 
suposa un tipus de maltractament infantojuvenil, ja que la meitat 
d’aquestes víctimes són menors d’edat: de 14.026 victimitzacions 
conegudes per delictes sexuals al nostre país l’any 2018, 6.747 són víctimes 
menors, un 80 % nines i un 20 % nins d’entre 0 i 17 anys. Les nines pateixen 

abusos, majoritàriament, entre els 7 i 9 anys per part d’una persona de l’entorn familiar, i 
els nins els pateixen, també majoritàriament, entre els 11 i 12 anys per part d’una persona 
coneguda amb autoritat (Save the Children, 2017). Pel que fa a la nacionalitat, el 87 % de les 
víctimes són d’origen espanyol, i el 13 % de les víctimes estrangeres provenen principalment 
d’Amèrica i de la Unió Europea enfront de la resta de països (Informe de delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexual del Ministeri de l’Interior, 2018).

La violència sexual cap a menors abasta conductes de caràcter sexual, que poden incloure 
o no contacte físic, o la utilització del menor com a objecte de l’estimulació de la persona 
agressora. S’esdevé en el context d’una relació asimètrica en què està present la coacció, ja sigui 
de manera explícita o implícita (Echeburúa i De Corral, 2006). Per tant, aquest tipus de violència 
queda englobada dins la definició que estableix l’Observatori de la Infància (2014) en referir-se al 
maltractament infantil com a «acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que privi l’infant 
dels seus drets i el seu benestar, que amenaci i/o interfereixi en el seu desenvolupament físic, 
psíquic i/o social, comès per persones, institucions o la societat mateixa» (p. 23).

Pel que fa a les víctimes adultes, el 91 % són dones, i en el 96 % dels casos el 
responsable és un home (Ministeri de l’Interior, 2018). Per això, la violència sexual 
és una manifestació de les múltiples violències masclistes que atempten contra les 
dones i és considerada, des de fa 23 anys, un problema de salut mundial juntament 
amb la violència física, independentment de si aquest tipus de violència es produeix 

dins l’àmbit de parella com fora d’aquesta (OMS, 1996). De la mateixa manera queda reflectit 
en el Conveni d’Istanbul (2011), en què s’entén per violència cap a les dones qualsevol acte 
de violència basat en el gènere que impliqui o pugui implicar per a les dones danys o sofriments 
de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de fer aquests actes, 
la coacció o la privació arbitrària de llibertat tant en la via pública com en la privada (Ratificació 
d’Espanya del Conveni d’Istanbul, 2014, article 3). A més, en l’esfera nacional, la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 
també fa referència a la violència sexual dins de les relacions afectivosexuals.

Les violències masclistes, que sorgeixen de la desigualtat i es basen en la socialització 
diferencial, els mandats i els estereotips de gènere en el marc d’una societat patriarcal, afecten 
les persones no normatives sexualment o genèricament (col·lectiu LGTBIQA+), i arremeten 
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feroçment cap a les dones i els seus cossos (Biglia i Jiménez, 2015; Confederació Espanyola 
de Pares i Mares d’Alumnes, CEAPA, 2019). Així, la violència sexual inclou des de l’agressió 
sexual fins a l’assetjament de carrer, passant per l’exhibicionisme, els tocaments, el tràfic 
amb finalitats d’explotació sexual, els matrimonis forçosos, la mutilació genital femenina, la 
violència obstètrica, etc. (Institut de la Dona d’Extremadura, 2019).

A causa de tots els riscs als quals estan exposades les dones i les nines, aquestes creixen i 
viuen amb el temor i el terror que els sigui arrabassada la voluntat, la voluntat per decidir 
sobre els seus cossos. I és que el concepte de llibertat sexual i les seves formes d’expressió són 
diferents per a dones i homes, la qual cosa les col·loca en una posició de vulnerabilitat.

A Espanya, es calcula que més d’1,8 milions de dones majors de 16 anys han patit violència 
sexual per part d’alguna parella o exparella al llarg de la seva vida. Si s’extrapola aquest 
fenomen, s’estima que més d’1,3 milions de dones majors de 16 anys han sofert violència 
sexual en algun moment de la seva vida per part d’alguna persona amb la qual no mantenien 
una relació de parella. En aquest darrer col·lectiu, els tocaments són la violència sexual més 
esmentada, amb un 70,5 %, i després hi ha els intents de violació, amb un 39,2 %. En el cas 
de la violència sexual dins la parella, destaquen l’obligatorietat de mantenir relacions sexuals 
i els tocaments, amb un 6,5 % i un 5 % respectivament (Macroenquesta de violència contra 
la dona, 2019). En tots dos contextos, s’observa una prevalença superior en dones amb una 
diversitat funcional, que pateixen una doble victimització.

Amb referència a l’edat d’aquestes víctimes, les taxes de violència sexual més alta es donen 
en les joves d’entre 16 i 25 segons la Macroenquesta (2019) i d’entre 18 a 30 anys segons el 
Ministeri de l’Interior (2018). La majoria de les víctimes són de nacionalitat espanyola, amb 
una oscil·lació d’entre un 60 % i un 90 % depenent del grup d’edat adulta. De les víctimes 
estrangeres, com en el cas de les víctimes menors d’edat, hi ha una major prevalença de les 
dones originàries d’Amèrica i la Unió Europea (Ministeri de l’Interior, 2018).

Un estudi elaborat per Hequembourg et al. (2013) en relació amb les víctimes adultes dones 
bisexuals i homosexuals reflecteix que aproximadament un 50 % van declarar una agressió 
sexual després d’haver verbalitzat la seva orientació sexual. Encara que l’agressor era en la 
majoria de casos un home, pel que fa a les dones bisexuals s’observa amb més freqüència la 
presència d’una agressora. Tot això en el context de consum d’alcohol.

Pel que fa a les víctimes adultes homes, representen entre un 9 % i un 12 % de les 
victimitzacions conegudes (Ministeri de l’Interior, 2018). Un dels motius d’aquest baix 
percentatge es troba en la dificultat de verbalitzar la situació, a causa dels estereotips de 
gènere entorn de la masculinitat, que promou l’estigmatització social de la víctima i afavoreix 
el silenci institucional (Gil, 2020). A més, els homes que pertanyen al col·lectiu LQTBIQA+ 
han de fer front, no tan sols als estereotips de gènere, sinó també als mites entorn de la 
violència sexual patida. Encara que és una realitat poc estudiada, la violència sexual cap a 
homes està present en diferents espais, com poden ser els llocs de feina, les llars, els carrers, 
les institucions militars, les presons, etc. (OMS, 2013).
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Les persones, tant adultes com menors, que pertanyen al col·lectiu LQTBIQA+ són més 
vulnerables pel que fa a partir diferents tipus de violències, entre les quals la sexual, ja 
que la diversitat d’identitats de gènere i d’orientacions sexuals desafien el model tradicional en 
relació amb el sexe, la sexualitat i el gènere (Comissió Interamericana de Drets Humans LGTBI, 
2015). A més d’haver-hi escassos estudis sobre aquest fenomen, la majoria de les enquestes 
de victimització sexual no inclouen una perspectiva inclusiva (per exemple, amb el gènere no 
binari), aspectes que afavoreixen la invisibilització i la revictimització.

3.1.3.  La violència sexual en la nostra jurisprudència: víctimes i agressors

Per entendre la delinqüència sexual, cal tenir en consideració el context cultural 
i social i el marc legislatiu que cada societat desenvolupa entorn d’aquests 
tipus de violència, ja que, per la falta de consens, alguns comportaments que 
són considerats com a delictes en una societat poden no ser-ho en d’altres (Gil, 
2020). Aquesta situació obstaculitza la denúncia de la víctima en la mesura que 

pot no reconèixer-se com a tal, en no conèixer amb exactitud les conductes i els comportaments 
penats. Com a conseqüència d’això, es tendeix a denunciar els delictes considerats com a més 
greus, la qual cosa dificulta la comprensió de l’abast real de la violència sexual, atès que les 
conductes que s’entenen com a menys lesives o en què no s’ha utilitzat la violència queden 
ocultes (Gil, 2020; Nguyen et al., 2017; Tourangeau i McNeeley, 2003).

En la nostra jurisprudència, els delictes que ataquen la llibertat i la indemnitat sexual de la 
persona estan recollits en el títol VIII del Codi penal, que classifica els delictes sexuals en 
funció de les circumstàncies en les quals s’han produït els fets: amb contacte físic o sense, 
amb penetració o sense, amb violència/intimidació o sense, ús de les TIC, comercialització, 
etc., així com l’edat de la víctima i la presència d’una diversitat funcional per part d’aquesta. 
Actualment, es distingeixen 11 tipologies diferents: agressió sexual; violació; abús sexual; 
agressió i abusos sexuals a menors de 16 anys; assetjament sexual, inclòs a través d’internet; 
exhibicionisme i provocació sexual; inducció a l’exercici de la prostitució; explotació sexual; 
corrupció de menors o persones amb una discapacitat, i producció, distribució o possessió 
de material pornogràfic.

  Víctimes menors d’edat

En els delictes sexuals cap a menors, a Espanya destaquen els abusos 
sexuals, amb un 46,9  %; els delictes d’exhibicionisme, que representen 
el 10,4 %, i les agressions sexuals, amb un 9,3 %. Els delictes relatius a la 
prostitució només representen el 0,5 %. En les victimitzacions relacionades 

amb la pornografia de menors i la corrupció de menors, les diferències percentuals entre 
tots dos sexes es redueixen (Ministeri de l’Interior, 2018).

Bona part d’aquests delictes són perpetrats per familiars i persones pròximes als i les 
menors (Ministeri de l’Interior, 2018). En concret, 6 de cada 10 abusadors són coneguts, 
en major o en menor mesura, per la víctima menor d’edat (Save the Children, 2017). En 
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aquest sentit, un dels majors mites en relació amb la violència sexual cap als infants és que 
es pressuposa que aquests actes seran fàcilment revelats per la víctima o descoberts pels 
familiars quan el perpetuador es tracti d’una persona pròxima a l’entorn, però res més lluny 
de la realitat, ja que els i les menors tarden de mitjana un any a revelar els abusos després 
de ser soferts, i el secret dels fets és un adhesiu que uneix la víctima i el seu agressor i que 
fa que s’imposi el silenci. A més, la violència sexual sol ser gradual i progressiva, començant 
per tocaments i masturbacions (Save the Children, 2017), i succeeix en entorns familiars, 
educatius o de temps lliure (Memòria de la Fiscalia, 2018).

 Víctimes adultes

Amb referència a les dones adultes, en tots els grups d’edat destaquen els abusos sexuals, 
seguits de les agressions sexuals i de les agressions sexuals amb penetració 
(Ministeri de l’Interior, 2018). Pel que fa a la relació amb l’agressor, el 13 % 
té un vincle familiar, inclosa la relació de parella o exparella. Quan no hi ha 
un vincle previ, la taxa més elevada es concentra en les víctimes d’entre 18 

i 30 anys (Ministeri de l’Interior, 2018). Ampliant aquesta dada, segons la Macroenquesta 
(2019) la major part de la violència sexual fora de l’àmbit de la parella és perpetrada per un 
amic o conegut (49 %) o per un agressor desconegut (39 %).

A l’igual que amb les víctimes menors d’edat, es trenca el mite en relació amb el fet que la 
violència sexual és comesa majoritàriament per persones desconegudes i en carrerons foscs, 
ja que el 40,3 % dels fets coneguts es van executar en habitatges i annexos, i molt per 
sota, amb un 23,2 %, en espais oberts. D’altra banda, en els mesos de maig a octubre es 
concentren les majors xifres de delictes sexuals (Ministeri de l’Interior, 2018).

Pel que fa a l’estat de la víctima, el 13,7 % de les dones residents a Espanya i majors de 16 
anys que han sofert algun tipus de violència sexual fora de l’àmbit de la parella afirmen que 
han estat violades quan estaven sota els efectes de l’alcohol o un altre tipus de drogues, 
i un 1,8 % afirma que, estant sota aquests efectes i sense poder atorgar el consentiment, 
alguna parella li ha fet mantenir relacions sexuals (Macroenquesta, 2019).

Quan l’alcohol o altres substàncies són presents en la violència sexual, es tendeix a situar-
les com a detonant d’aquestes violències, les quals, juntament amb els estereotips de 
gènere en relació amb el consum, creen un mecanisme de normalització i justificació. A 
les dones se les castiga socialment per haver transgredit el model de feminitat imposat 
associat a la responsabilitat i la prudència, per la qual cosa se les responsabilitza i se les 
culpabilitza de la violència sexual, mentre que als homes se’ls eximeix d’aquestes actes, ja 
que es considera socialment que la masculinitat va lligada a conductes impulsives i de risc 
(Informe Noctambul@s, 2017-2018). Tal com mostra l’Enquesta sobre la percepció social de 
la violència sexual (EPSVS, 2018), per a la meitat dels homes i per a gairebé la meitat de les 
dones residents a Espanya, «sovint» la culpa de la violència sexual és de l’alcohol. A més, un 
15 % considera que la víctima té part de culpa de la violació per haver perdut el control si 
estava sota els efectes d’aquesta substància.
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D’altra banda, pel que fa a les victimitzacions registrades a homes adults l’any 2018, els 
abusos sexuals i les agressions sexuals, amb penetració o sense, es van situar entre un 7 % 
i un 16 % depenent del grup d’edat. Destaca un 16 % d’abús sexual a homes majors de 
65 anys, un 14 % d’abús sexual amb penetració a homes d’entre 41 i 64 anys, i la major 
taxa d’agressió sexual amb penetració, amb un 9 %, es concentra en l’edat de 18 i 30 anys 
(Ministeri de l’Interior, 2018).

Un altre debat molt estès i que condiciona la tipificació dels delictes sexuals és el concepte del 
«consentiment» per part de la víctima. De forma simplificada, s’entén la delinqüència sexual 
com qualsevol comportament de caràcter sexual no consentit entre dues o més persones (Gil, 
2020). En l’àmbit judicial, s’identifica fàcilment l’absència de consentiment en les situacions en 
què s’exerceix violència física en la comissió de l’acte delictiu, i se solen jutjar com a agressió 
sexual o violació. En canvi, les penes són menors per a les accions en les quals es considera que 
no hi ha hagut violència i/o intimidació, ja sigui perquè la víctima estava sota els efectes d’alguna 
substància, perquè és menor, perquè té una diversitat funcional o bé perquè es produeixen dins 
l’àmbit de parella, en què queden confoses pel mandat del «deure» de complir i de l’«amor», 
la qual cosa en dificulta la identificació, i també perquè es creu que la víctima no ha deixat 
prou explicitat el seu «no consentiment» podent haver-ho fet, etc. En aquests casos, i en uns 
altres més, el fet delictiu es tendeix a tipificar com a «abús sexual». Alguns països, com Suècia, 
el Regne Unit, Irlanda, Luxemburg, Alemanya, Xipre i d’altres, han modificat la seva legislació, 
han eliminat la distinció entre agressió i abús sexual i l’han unificada en el tipus delictiu de 
violació. I és que no hi ha un concepte clar sobre el consentiment, fet que porta a interpretacions 
(Informe Noctambul@s, 2017-2018). Per tant, la violència sexual no tan sols s’ha d’entendre com 
qualsevol contacte i/o activitat de caràcter sexual «no consentit», sinó que va més enllà: no és 
acordat, no és decidit lliurement (Serra, 2018).

 Delinqüents sexuals

L’any 2018, a Espanya, es van produir 8.379 detencions/investigats en relació 
amb les 14.026 victimitzacions registrades. Respecte a les característiques 
sociodemogràfiques dels delinqüents sexuals, el 96 % són homes. La major 
taxa de responsables se situa en la franja d’edat d’entre 41 i 64 anys, seguit pel 
grup d’entre 18 i 30 anys.

Pel que fa a la nacionalitat, el 67 % dels delinqüents són d’origen espanyol, de manera 
que es desmunta el mite que considera que la majoria d’aquests delictes són comesos per 
persones estrangeres. D’aquests darrers, destaquen els qui procedeixen d’Amèrica i Àfrica; 
més específicament, les persones originàries del Marroc i Romania presenten xifres més 
altes (Ministeri de l’Interior, 2018). Quant als delictes comesos, destaquen sobre la resta els 
abusos sexuals amb més de 3.000 responsables, les agressions sexuals i les violacions, que 
suposen més de 1.000 persones detingudes/investigades. En relació amb les condemnes per 
delictes sexuals a persones adultes, l’any 2019 aquestes van augmentar un 11,4 % respecte 
de l’any anterior, i un 97  % dels condemnats van ser homes (INE, 2019). A pesar dels 
resultats, la població reclusa per delictes sexuals només suposa un 5 % aproximadament.
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Les dades estadístiques referents als menors infractors són parcials pel fet que les persones 
menors de 14 anys no són responsables penalment. Desglossant les dades anteriors, els 
delictes comesos per joves d’entre 14 i 17 anys representen entre el 5-10 % del total. Pel 
que fa a la tipologia dels delictes, destaquen els que estan relacionats amb l’abús sexual, 
l’agressió sexual i la pornografia de menors. D’aquests joves, el 76,2 % és d’origen espanyol, 
i dels estrangers destaquen els d’origen marroquí sobre la resta (Ministeri de l’Interior, 2018 
i 2017). Segons l’INE, l’any 2019 el percentatge de menors condemnats per delictes sexuals 
va augmentar un 28,8 %; en concret, es van condemnar 416 joves d’entre 14 i 17 anys, i 
el 98 % eren homes. En la memòria de la Fiscalia General de l’Estat (2019) es remarca la 
preocupació per la implicació en delictes sexuals de menors amb edats cada vegada més 
curtes i eximents de ser penats.

Tot i que no ha hi un prototip de delinqüent sexual, es distingeixen dos tipus de perfil 
d’agressors segons l’edat de les víctimes: els delinqüents sexuals que abusen/agredeixen 
menors i els qui agredeixen persones adultes.

1. Abusadors / agressors sexuals de menors d’edat

Encara que es tracta d’un grup molt heterogeni, es pot caracteritzar per estar compost 
per persones que presenten aïllament social, manca d’habilitats socials, baixa autoestima, 
passius en les relacions íntimes i que poden haver sofert abús sexual en la infància. Les 
motivacions que els porten a cometre aquests actes de què tractam solen estar relacionades 
amb l’alleujament de sentiments com ansietat, solitud o depressió. Pel que fa a la distorsió 
cognitiva, tendeixen a descriure els seus actes com a incontrolables i normalitzen la relació 
sexual amb nines i nins, negant l’impacte sobre les víctimes. A més, presenten un major risc 
de reincidir, la qual cosa els converteix en infractors especialitzats (Garlick et al., 1996; Gil, 
2020; Groth, 1979; Hanson i Bussière, 1998; Hayashino et al., 1995; Polaschek, et al., 1997)

L’any 2019 es van condemnar al nostre país 529 persones per delictes d’abús i d’agressió 
sexual a menors de 16 anys, taxa que ha anat creixent en els darrers anys. També han 
augmentat les condemnes per exhibicionisme i provocació sexual (INE, 2019).

Amb referència als delictes sexuals perpetuats per joves cap a menors amb una edat 
clarament més significativa, és a dir, nins i nines més petits, l’estudi fet per Benedicto 
(2017) aporta resultats similars en el perfil respecte dels que hem comentats anteriorment, 
ja que aquests menors també presenten més aïllament social i baixa autoestima, poden 
haver estat víctimes d’abús sexual o d’assetjament escolar, presenten menys conductes 
de risc com el consum de drogues i tenen un estil passiu d’afrontament.

Pel que fa a les condemnes, 245 joves van ser condemnats per abús sexual i agressió 
sexual a menors de 16 anys (INE, 2019). Cal destacar, però, que aquestes dades són 
limitades, atès que no es distingeix entre les edats de les víctimes, per la qual cosa no és 
possible conèixer quants de delictes estan relacionats amb un perfil d’abusador sexual de 
menors o d’agressor sexual cap a víctimes amb edats similars.
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1.  Agressors sexuals de persones adultes

Els delinqüents sexuals que agredeixen persones adultes o joves, majoritàriament dones, 
tenen un perfil diferent respecte de l’anterior. En aquests casos, els agressors sexuals es 
caracteritzen per ser persones més joves, socialment més adaptades, poden tenir relacions 
de parella, i hi ha una major presència d’exposició a situacions de mals tractes o abús 
físic i/o psicològic en la seva infància. A més, solen tenir antecedents penals per delictes 
violents o un altre tipus de delictes, ja que solen ser delinqüents versàtils i tenen una 
major probabilitat de reincidència cap a un delicte violent que no sexual. També tenen 
baixa autoestima, sentiments d’incompetència, incapacitat per manejar les emocions, 
conductes de risc associades al consum de substàncies, etc. Encara que les motivacions i les 
característiques dels seus delictes són diferents, comparteixen la visió negativa de la dona 
a causa de les distorsions cognitives relacionades amb els rols i els estereotips de gènere, la 
hipermasculinitat, la justificació de la violència, etc. Utilitzen els cossos de les dones com a 
forma de dominació i poder. Atribueixen els seus actes a factors externs, com el consum de 
substàncies, en culpabilitzen la víctima, les amistats, etc. A més, exerceixen més violència i 
força per cometre els actes. (Bard et al., 1987; Garlick et al.,1996; Gannon i Ward, 2008; 
Gil, 2020; Hanson i Bussière, 1998; Polaschek et al., 1997; Simons et al., 2008).

Respecte a les condemnes de persones adultes amb víctimes majors de 16 anys, l’any 
2019 es van condemnar a Espanya 1.218 persones per abusos sexuals, i 428 per agressió 
sexual, de les quals 36 van ser considerades violació (INE, 2019).

Els joves que agredeixen sexualment altres iguals o persones adultes tenen un perfil 
similar a la resta de delinqüents juvenils generals. Presenten un historial delictiu més llarg, 
s’hi detecta més presència de creences antisocials i una pitjor adaptació a l’entorn escolar, 
es relacionen amb grups d’iguals marginals, mostren conductes de risc com consum de 
drogues i utilitzen un estil d’afrontament agressiu (Benedicto et al., 2017). L’any 2019, 
hi va haver 165 condemnes a joves per abusos sexuals, i 60 per agressió sexual, de les 
quals 6 van ser considerades violació. En comparació amb els darrers anys, segons la 
Memòria de la Fiscalia General de l’Estat (2019) els abusos sexuals han augmentat un 
15 %, mentre que els delictes de violació han disminuït un 13 %.

Un fenomen que ha suscitat especial preocupació en els darrers anys són les agressions 
sexuals grupals, actualment conegudes com les manadas, amb un abans i un després amb 
el cas de la Manada de Sant Fermín el 2016. Segons la Macroenquesta (2019), un 12,4 % 
de les dones que han sofert violència sexual fora de l’àmbit de la parella afirma que hi va 
participar més d’una persona.

Seguint les dades extraoficials aportades per CEAPA (2019) a través de feminicidios.net, des 
del 2016 fins al novembre del 2019 s’han comptabilitzat 155 agressions sexuals múltiples 
a Espanya i 533 agressors. De les agressions, 2 de cada 3 han estat violacions consumades, 
amb la participació de grups de 2 i 3 persones i fins a quatre, 1 de cada 4 atacants era menor 
d’edat, i més de la meitat van tenir lloc de matinada. En relació amb les víctimes, 1 de cada 
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3 era menor d’edat. L’estudi de Giménez-Salines et al. (2014) aporta dades més àmplies 
sobre el perfil. Afirma que aquest tipus de violència sexual presenta diferències amb 
la resta de perfils d’agressor amb víctima desconeguda. En primer lloc, els agressors 
solen ser més joves, amb una mitjana de 25 anys, i és habitual que no tinguin antecedents 
penals. Hi ha més presència de responsables d’origen estranger, entre els quals destaque les 
persones originàries del Marroc, Romania i Amèrica del Sud. Pel que fa a l’agressió, més de 
la meitat es cometen en caps de setmana o festius, especialment en dissabte i de matinada. 
A més, en un 93 % hi ha un control violent sobre la víctima, i la consumació del delicte, és 
a dir, la penetració, és més alta que en la resta de perfils en un 39 %. Hi ha més presència 
d’agressions sexuals múltiples a les zones rurals. Respecte a les víctimes, destaquen les 
d’origen estranger, en concret les provinents d’Amèrica del Sud, Magreb i Europa de l’Est. A 
més, hi ha més víctimes que exerceixen la prostitució.

D’altra banda, la delinqüència sexual comesa per dones és un fenomen poc explorat i 
descuidat, pel fet que només representen el 4 % dels delictes comesos per aquesta índole 
(Ministeri de l’Interior, 2018). Les dones adultes condemnades l’any 2019 representen el 
2,8 %, i les infractores menors d’edat descendeixen fins a l’1,9 % (INE, 2019).

Després de tot el que s’ha comentat, la violència sexual s’ha d’entendre i s’ha d’abordar com 
un problema comunitari i social que requereix estratègies i intervencions que van 
més enllà de les penes imposades (Gil, 2020).

3.1.4. Les conseqüències de la violència sexual

L’últim focus se situa en l’impacte que té la violència sexual per a les víctimes. La 
petjada que deixa la vivència d’un succés traumàtic és diferent per a cada supervivent i està 
influenciada per factors externs i interns de la persona. Encara que s’observen conseqüències 
similars entre víctimes menors d’edat i adultes, aquestes poden ser diferents perquè s’ha de 
tenir en compte l’etapa evolutiva en la qual es troba cada persona.

 Víctimes menors d’edat

El desenvolupament del trauma i la gravetat d’aquest en la població 
infantojuvenil dependrà de diverses variables, com la freqüència i la 
durada de l’abús/agressió, la relació amb la persona abusadora/agressora, 

la intensitat, les respostes negatives davant la revelació de l’abús/agressió, el fet de posar en 
dubte el testimoni, la ruptura de vincles, etc., així com també el grau de culpabilització de la 
víctima, les estratègies d’afrontament que té, la presència o no d’altres successos traumàtics, 
etc. (Echeburúa i De Corral, 2006; Save the Children, 2017).

La víctima menor pot veure’s afectada en diferents aspectes:

 • Conseqüències físiques: Malsons, pèrdua del control d’esfínters (enuresi i encopresi), 
canvis en els hàbits alimentaris.
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 • Conseqüències emocionals: Ansietat, hostilitat, agressivitat, baixa autoestima, 
depressió, por generalitzada, desconfiança, rebuig del propi cos, estigmatització, 
culpa, vergonya, desconfiança i rancor cap a les persones adultes. També es 
produeix l’aparició del trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT), el qual es caracteritza 
per la reexperimentació del succés viscut, l’augment de l’activació i les conductes 
d’evitació sobre estímuls relacionats amb l’abús/agressió (González i Pardo, 2007). 
Echeburúa i De Corral (2006) afirmen que un 80  % de les víctimes sofreixen 
conseqüències psicològiques a curt termini i almenys un 30  % a llarg termini. 
Els danys psicològics més greus tenen lloc quan el succés està relacionat amb la 
violació i quan la persona que agredeix és un membre de la família del víctima 
menor.

 • Conseqüències conductuals: Hiperactivitat, baix rendiment i fracàs escolar. En 
l’etapa de l’adolescència destaquen: consum de drogues i/o alcohol, fugides de la llar, 
conductes autolesives o suïcides, absentisme escolar, etc.

 • Conseqüències sexuals: Coneixement sexual precoç o inadequat per a l’edat, excessiva 
curiositat sexual, conductes exhibicionistes o promíscues, problemes d’identitat sexual, 
masturbació compulsiva, etc.

 • Conseqüències socials: Aïllament social, manca d’habilitats socials i conductes 
antisocials.

L’abús/agressió sexual també té un impacte en el desenvolupament i el funcionament 
cerebral i en la memòria de la víctima menor, que pot derivar a no recordar el que ha succeït 
(Boyano i Sánchez 2019). Aquesta és una de les causes de la violència sexual sense record, 
tema d’aquesta recerca.

De vegades pot donar-se que l’infant no presenti seqüeles significatives immediates a 
l’abús/agressió i que aquestes es manifestin en haver transcorregut molt de temps, i 
fins i tot en l’edat adulta: és el que coneix com els efectes dorments (Cantó-Cortès, 
2013; Mannarino et al.,1991; citats a Cantó-Cortès, 2015). En aquest sentit, les persones 
adultes que han estat víctimes d’abús/agressió sexual en la infància tenen més risc de 
patir en l’edat adulta trastorns emocionals, especialment depressió, així com ansietat i 
baixa autoestima, desenvolupament de trastorns dissociatius i de personalitat, trastorns 
de l’alimentació, trastorn per estrès posttraumàtic, etc. Físicament, poden presentar 
trastorns gastrointestinals i somàtics i dolors crònics. També és més probable que presentin 
problemes de caràcter sexual i conductes sexuals de risc, i que la seva esfera social se’n vegi 
afectada a causa de la dificultat per relacionar-se amb altres persones. A més, s’ha trobat 
relació amb conductes abusives d’alcohol i altres substàncies i una major probabilitat de 
delinquir. Finalment, són persones més vulnerables a patir violència sexual en l’edat adulta 
(Cantó-Cortès, 2015).



La violència sexual sense record a les Illes Balears

15   

 Víctimes adultes

L’OMS (2013) afirma que les persones supervivents de la violència sexual, 
tant homes com dones, poden patir conseqüències conductuals, 
psicològiques i socials similars. No obstant això, les dones presenten un 
major pes de malalties i traumatismes a conseqüència d’aquesta mena de 

violència, no tan sols perquè les dones i les nines la pateixen en major mesura, sinó també 
perquè són més vulnerables als efectes que té en la salut sexual i reproductiva.

Les conseqüències per a la persona estan condicionades per diversos factors, com 
ara l’edat de la víctima, el succés, el grau de violència emprat, les lesions causades, la pròpia 
història de vida, les estratègies d’afrontament, la resposta de l’entorn, l’atenció rebuda per 
les diferents institucions, etc. (Fundació Anas, 2019).

Els efectes, a curt i llarg termini, poden ser de tipus físic, sexual/reproductiu, psicològic i 
social. Destaquen les següents (Fundació ANAS, 2019; OMS, 2013):

 • Seqüeles físiques: Mort, lesions, presència de simptomatologia inespecífica com 
cefalees, dolors musculars, etc.

 • Seqüeles en la salut sexual i reproductiva: Lesions en la zona genital, infeccions 
vaginals i urinàries, hemorràgies, malalties de transmissió sexual inclosa la infecció de 
VIH, embarassos no desitjats, avortaments, disfuncions sexuals, trastorns menstruals, 
conductes sexuals de risc, etc.

 • Seqüeles psicològiques: Sensació d’irrealitat, baixa autoestima, sentiments de 
ràbia, vergonya, culpabilitat, pors, inseguretats, desconfiança, falta de concentració 
i confusió… Depressió i ansietat, trastorns del somni, trastorns de la conducta 
alimentària, abús d’alcohol, drogues i psicofàrmacs. Així com l’aparició de símptomes 
somàtics, trastorn d’estrès posttraumàtics, trastorns psicopatològics i risc de suïcidi 
(González i Marró, 2007). Segons els mateixos autors, en el cas d’agressions sexuals, 
desenvolupen TEPT el 50 % de les dones víctimes i el 65 % dels homes víctimes.

 • Seqüeles socials: Absentisme laboral, que pot tenir com a resultat a la pèrdua 
d’aquest, aïllament social, abandó del domicili, etc.

Pel que fa a l’estadística, segons la Macroenquesta (2019) el 53 % de les dones que han sofert 
violència sexual fora de la parella manifesten haver tingut conseqüències psicològiques; en 
destaquen l’ansietat o les fòbies, la baixa autoestima i la depressió. El percentatge d’afectació 
psicològica per a les dones que han sofert una violació és del 78,9 %. En el cas dels intents 
autolítics, aquests són gairebé nou vegades més comuns en víctimes de violència sexual que 
en persones que no han sofert aquest trauma (Alario, 1993, citat a González i Pardo, 2007). 
Malgrat això, aproximadament el 67 % de les dones que han sofert una violació i el 
84 % de les víctimes de la resta de violències sexuals no han cercat ajuda formal 
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després del succés. El motiu més esmentat per aquest darrer grup és el fet de no concedir 
prou importància al succés, un 40 % i, per les supervivents d’una violació, la vergonya, un 
37,3 % (Macroenquesta, 2019).

Hi ha dificultats per interpretar les dades sobre l’afectació de la violència sexual dins de la 
parella pel fet que les preguntes formulades en la Macroenquesta (2019) estan unides a la 
violència física. Quant a l’impacte en la salut sexual i reproductiva, cal destacar que un 4 % 
ha tingut lesions en la zona genital i aproximadament un 6 % ha contret una malaltia de 
transmissió sexual (Macroenquesta, 2019).

A més, els homes víctimes d’agressió sexual acudeixen menys als serveis especialitzats, per 
exemple els serveis d’atenció psicològica. Un estudi internacional va reflectir que només 
aproximadament el 18  % d’aquestes víctimes van cercar suport professional (Washo i 
Alvanzo, 2010).

Hi ha més dificultat perquè les víctimes reconeguin les conductes i comportaments sexuals 
abusius en el context de les relacions afectiu-sexuals a causa de la seva normalització, però 
això no implica que no presentin conseqüències (Fundació Anas, 2019). D’igual manera, 
les víctimes que no recorden el succeït, com per exemple quan la persona es troba sota els 
efectes d’alguna mena de substància, està inconscient, presenta una diversitat funcional, 
etc. també pateixen conseqüències derivades de la violència sexual, encara que és un 
fenomen poc explorat.

3.1.5. La violència sexual i la revictimització

S’entén per revictimització la resposta que dona el sistema a la persona víctima d’un 
delicte, i que es manifesta amb actituds, conductes i pràctiques culpabilitzadores, de forma 
explícita i/o implícita, que augmenten el mal causat per l’agressió soferta (Campbell et al., 
2001).

Quan la resposta a la víctima es produeix des dels diferents prejudicis i estereotips en 
relació amb el gènere, la cultura, la classe social, el grup de pertinença, etc. molt presents 
en els processos judicials i policials, com també socials, de salut i d’altres, no tan sols fa que 
la víctima revisqui constantment la situació traumàtica patida, la qual cosa en dificulta la 
recuperació i reforça els sentiments de vergonya i culpabilitat, sinó que també obstaculitza 
que altres víctimes visibilitzin la seva situació per temor de rebre la mateixa resposta per 
part dels diferents sistemes i de la societat en general. Estudis com els de Holmstrom i 
Burgess (1975) o Kidd i Chayet (1984) van detectar que les víctimes d’agressió sexual no 
denuncien els fets pel temor de ser victimitzades en el sistema judicial. Les dades de 
la Macroenquesta (2019) indiquen que aproximadament un 20  % de les dones no han 
denunciat la violència sexual soferta per temor de no ser cregudes.

Cal prendre en consideració que la majoria de la violència sexual es produeix en entorns 
sense testimonis, per això bona part de la prova del delicte recau en el testimoni de la 
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víctima mateixa i en la qualitat d’aquest. La revictimització també significa posar en dubte la 
víctima amb la credibilitat del seu relat i/o la seva reacció davant la violència viscuda. En 
el cas que la víctima no pugui explicar els fets succeïts, ja sigui per un bloqueig emocional o 
per una absència de record, és més probable que se la responsabilitzi de l’agressió (Iturbe i 
Martínez-Catena, 2020; Valor-Segura et al., 2011).

Segons Save the Children (2017), només un 7  % de les declaracions dels menors que 
manifesten haver patit violència sexual són falses. Quant a les víctimes adultes, no n’hi ha 
estadístiques concretes, però tenint en compte les escasses denúncies falses en el context de 
la violència de gènere (Memòria de la Fiscalia General de l’Estat, 2019), aquestes segueixen 
la mateixa tònica.

La victimització secundària també es manifesta en el relat constant que la víctima ha 
d’evocar respecte dels fets i la dilatació del procés judicial, que, a més, pot afectar el 
record dels fets.

En el cas de les víctimes menors d’edat, un cop denunciat el delicte sexual, relaten la violència 
patida una mitjana de 4 vegades (Save the Children, 2017). El mateix estudi indica que el 
86 % dels menors que han patit violència sexual han hagut de testificar i que el seu testimoni 
ha estat la principal prova del delicte en la majoria del casos. Quan aquest testimoni no es 
recull tenint en compte les característiques de cada menor i les seves necessitats, el cas pot 
acabar arxivat. Aproximadament el 70 % dels casos no arriben al judici oral i només el 30 % 
del casos acaben en sentència (que pot ser absolutòria). A més, la mitjana del procediment 
judicial és de 3 anys. En aquest sentit, també cal tenir en compte que els abusos/agressions 
sexuals infantils normalment es denuncien temps després que la situació hagi acabat, per la 
qual cosa la víctima menor acaba declarant en el jutjat quan ha transcorregut molt de temps, 
i, en alguns casos, quan la víctima ja és major d’edat (Save the Children, 2017).

La violència sexual pot deixar conseqüències irreversibles a la persona, però l’estigmatització 
produïda en els diferents espais que tenen el deure d’acollir la víctima i afavorir el seu 
benestar es pot evitar.

 3.2.  La violència sexual facilitada per tòxics

En els darrers anys s’ha posat un èmfasi especial en el fenomen de la violència 
sexual en el marc del consum o l’administració de substàncies, sobretot per 
les particularitats d’aquestes circumstàncies, que posen la víctima en una 
situació d’especial vulnerabilitat tant en el moment de l’agressió com en el 
procediment judicial posterior.

En els estudis, es diferencia entre dos tipus d’agressions sexuals facilitades per drogues:

 • D’una banda, la premeditada o proactiva, en la qual la persona agressora proporciona 
a la víctima una substància incapacitant i desinhibidora per tal de sotmetre-la.
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 • D’altra banda, l’oportunista, en la qual la persona agressora s’aprofita de la víctima, 
que està en estat d’inconsciència per l’efecte d’alguna substància que ha consumit 
voluntàriament. Aquest darrer cas també es coneix com vulnerabilitat química 
(Panyella-Carbó i Agustina, 2019).

Així, en el cas concret de la submissió química, aquesta es pot definir com l’administració 
de substàncies psicoactives a una persona sense el seu consentiment i amb finalitats delictives 
(Xifró et al., 2015). Tot i la diferència pel que fa a qui proporciona la substància a la víctima, 
és vital recordar que en ambdós casos hi ha una afectació en la capacitat de donar 
consentiment i que per tant en els dos casos parlam de formes de violència sexual. Aquest 
aspecte és important, ja que cal desplaçar el focus del fenomen en la conducta exercida 
per la persona agressora i la manca de consentiment sexual de la víctima en els dos casos, i 
no en la conducta prèvia de consum, per tal d’evitar responsabilitzar-la i culpabilitzar-la de 
l’agressió patida.

Els estudis epidemiològics de diversos països indiquen que fins a un 17 % de les agressions 
sexuals es podrien catalogar com a casos de submissió química per exposició involuntària 
de la víctima (Isorna i Rial, 2015). A Espanya, les dades sobre aquest fenomen són poques 
i està poc estudiat. Hi ha pocs estudis que donin xifres d’agressions sexuals comeses 
sota submissió o vulnerabilitat química. Tot i així, sí que se’n poden trobar algunes 
investigacions. Per una banda, l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de 
Sevilla va trobar, entre els anys 2010 i 2012, que tan sols tres dels sumaris que van estudiar 
es podien catalogar com a clars casos de submissió química. Per altra banda, l’Institut 
de Medicina Legal d’Alacant, entre 2009 i 2012, va trobar que 19 de 179 agressions 
sexuals valorades tenien una alta probabilitat de ser agressions comeses mitjançant l’ús de 
drogues facilitadores de l’assalt sexual. En un altre estudi, García-Caballero, Cruz-Landeira 
i Quintela (2014) van trobar que, en el total de la seva mostra (306 casos d’agressions 
sexuals relacionats amb el consum de substàncies químiques remesos entre el 2010 i el 
2012 al Departament de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Madrid), un 
34,96 % complia els criteris d’inclusió com a submissió química. Segons la Macroenquesta 
(2019), un 13,7  % del total de dones que han patit algun tipus de violència sexual a 
Espanya estaven sota els efectes de l’alcohol o les drogues en el moment del fet. Així, no 
hi ha un acord clar en relació amb el que diuen les estadístiques al nostre país sobre aquest 
tipus de violència sexual. En l’àmbit català, Arroyo, Barbería, Bertomeu, Montero, Pujol i 
Xifró (2011) van trobar en el seu estudi que, del total de 68 casos inclosos, un 37 % (25 
casos) es podien catalogar com a submissió química.

Pel que fa a la casuística concreta sobre aquest fenomen, la substància més utilitzada 
en aquests casos és l’alcohol (Panyella-Carbó i Agustina, 2019). En general, els estudis 
indiquen que es tracta de delictes que es cometen en hores nocturnes, sobretot en 
caps de setmana, en entorns d’oci (Navarro i Vega, 2013; García-Caballero, Cruz-
Landeira i Quintela, 2014; Xifró et al., 2015; Panyella-Carbó i Agustina, 2019). Els estudis 
mostren que en quasi tots els casos de submissió química la víctima és una dona, amb 
una mitjana d’edat d’entre 23 i 27 anys en funció de l’estudi (Navarro i Vega, 2013; 
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García-Caballero, Cruz-Landeira i Quintela, 2014; Xifró et. al, 2015). Diversos estudis 
indiquen que en bona part del casos hi ha algun tipus de vincle entre la víctima i la 
persona agressora (ja siguin persones conegudes, amistats, parella, etc.), mentre que 
són infreqüents les situacions en què les persones implicades són totalment desconegudes 
(Cruz-Landeira, Quintela-Jorge i López-Rivadulla, 2008; Navarro i Vega, 2013; Xifró et al., 
2015). Tot i així, altres autores (Testa, VanZile-Tamsen, Livingston, 2007) indiquen que les 
violències sexuals facilitades pel consum de tòxics són més habituals quan la víctima i la 
persona agressora no es coneixen.

En el cas concret de la submissió química, hi ha una sèrie de característiques pròpies que en 
dificulten la detecció (García-Caballero, Cruz-Landeira i Quintela, 2014; Isorna i Rial, 2015):

 — Retard a l’hora de demanar ajuda per part de la víctima, cosa que facilita que, a 
mesura que passa el temps, s’eliminin els tòxics.

 — Reticència a interposar una denúncia per part de la víctima, amb amnèsia total o 
parcial dels fets derivada de la disminució temporal del seu nivell de consciència en el 
moment dels fets.

 — Ús de baixes dosis de la substància, cosa que facilita que s’eliminin més ràpidament i 
siguin més difícils de detectar.

 — Fàcil confusió d’aquest quadre amb una intoxicació etílica voluntària.

 — Molts de delictes finalment no es denuncien com a conseqüència, en part, de 
l’amnèsia freqüentment derivada del consum.

Segons Panyella-Carbó i Agustina (2019), es practiquen poques proves de detecció de tòxics 
a les víctimes d’aquest tipus d’agressió. A la majoria, se li practica una anàlisi de sang i orina 
conjuntament, tot i que el problema és que sovint aquestes proves no són suficients, ja que 
ha passat massa temps entre els fets i la presa de les mostres. En aquests casos, es podrien 
practicar anàlisis de cabells, ja que aquests permeten detectar tòxics fins i tot després de 
setmanes del consum. Tot i així, aquestes proves no són habituals per l’elevat cost i les 
infraestructures que requereixen (Garcia, 2013).

Els pincipals efectes de la submissió i la vulnerabilitat química són amnèsia anterògrada, 
sedació, disminució de la capacitat d’atenció i de resposta, possibles al·lucinacions i 
desorientació o desinhibició (Cruz-Landeira, Quintela-Jorge, i López-Rivadulla, 2008). Alguns 
d’aquests efectes poden portar a pensar en les declaracions de les víctimes, que aquestes 
menteixen o bé que les seves conductes són contradictòries amb un relat de violència 
sexual. Per exemple, interpretar la desinhibició en el moment dels fets com a consentiment 
o la manca de record de detalls com a indicador de relat fictici. És important tenir molt 
presents els aspectes anteriors i conèixer l’efecte que provoquen aquestes substàncies per 
no interpretar la conducta de la víctima erròniament o fins i tot minimitzar, negar o justificar 
la conducta de la persona agressora i desplaçar-ne les responsabilitats.
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 3.3. El funcionament de la memòria i el record en situacions concretes

3.3.1.  El funcionament general de la memòria

Podem definir la memòria com un procés psicològic que ens permet emmagatzemar 
informació codificada, que pot ser recuperada més endavant ja sigui de forma conscient 
o inconscient (Ballesteros, 1999). Hi ha moltes teories i propostes conceptuals que 
esquematitzen els diferents tipus de memòria. Una de les classificacions més coneguda i 
àmpliament utilitzada perquè coincideix amb molts dels estudis empírics que s’han fet és la 
de Schacter i Tulving (1994), que exposam a continuació.

Schacter i Tulving distingeixen cinc tipus diferents de memòria: una memòria a curt termini 
o operativa, i quatre memòries a llarg termini (la procedimental, la semàntica, l’episòdica 
i el sistema de representació perceptiva). Tot i que els diferents tipus de memòria estan 
estretament relacionats, aquí farem un breu apunt únicament sobre la memòria episòdica, 
perquè és el tipus de memòria implicada en el record de vivències i d’experiències, la qual 
cosa és precisament el que normalment es requereix en declaracions en els procediments 
judicials.

Podríem definir la memòria episòdica com els records que té una persona de les 
experiències de la seva vida. Una de les principals característiques d’aquesta memòria és 
que convergeixen sentiments, motivacions, desitjos, metes, objectius, etc. Així, la memòria 
autobiogràfica ens ajuda a organitzar el nostre coneixement del món i de nosaltres mateixes 
i mateixos, així com a reviure el passat, interpretar el present i planificar el futur (Ruiz-Vargas, 
2004). Segons Tulving (1999), la memòria episòdica té dues característiques principals: 
per una banda, és una memòria que implica un viatge mental cap al passat, i, per altra 
banda, és un tipus de memòria que ve acompanyada de consciència autonoètica (és a dir, la 
consciència sobre si mateix o si mateixa com una entitat que és contínua en el temps). Així, 
segons aquest autor, la memòria episòdica és una memòria autobiogràfica.

Semon (1904) va diferenciar dos processos en el funcionament de la memòria: la codificació 
(procés en què, segons l’autor, participaven coneixements i records previs, per la qual cosa 
la memòria que es formava era una interpretació de la realitat) i la recuperació (procés 
pel qual es recordaria aquesta realitat interpretada prèviament codificada) (citat a Ruiz-
Vargas, 2004). Anys més tard, Bartlett (1932) afirmava que la memòria no està composta 
per còpies literals de la realitat, sinó per les interpretacions que fa cada persona d’aquesta 
realitat. Són aquestes interpretacions les que acaben generant els records de les persones. 
Tot i així, no es pot interpretar aquesta informació com que els records autobiogràfics són 
falsos o no fiables. De fet, tot i que diversos estudis i teories destaquen que aquest tipus 
de memòria pot no ser del tot exacte (les exactituds acaben sent trivials) i que és habitual 
que es recuperin detalls poc rellevants per a la història relatada, es tracta d’una memòria 
fidedigna dels fets essencials i nuclears succeïts, així com del significat personal que tenen 
(Ruiz-Vargas, 2004).
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3.3.2.  La memòria i les persones menors d’edat

La capacitat de declarar de les persones menors d’edat és un dels fenòmens més investigats 
en l’àmbit d’estudi de la memòria i el record en el context judicial, per les especificitats que 
presenta aquest grup, així com per l’especial èmfasi i necessitat de protegir-ne els drets i 
poder intervenir amb els infants de la forma més adaptada i adequada possible.

Així, el funcionament de la memòria humana pot variar segons diversos factors, entre els 
quals hi ha l’edat de la persona. Segons Stafford (1962), perquè una persona menor sigui 
competent quan testifica ha de reunir una sèrie de qualitats: nivell intel·lectual adequat per 
entendre què ha de dir la veritat als jutjats, sistema cognitiu capaç de registrar i d’observar 
el que va succeir en el moment dels fets, capacitat de memòria suficient per retenir els 
elements dels fets i capacitat per expressar en paraules els records.
Pel que fa concretament a la memòria de les persones menors, s’han elaborat alguns estudis 
per entendre’n el funcionament. Per exemple, Ornstein, Shapiro, Clubb, Follmer i Baker-
Ward (1997) van analitzar el record d’infants de 3 a 7 anys d’una exploració mèdica aversiva 
que incloïa la manipulació de genitals, i varen obtenir un percentatge de memòria d’entre 
el 88 % i el 86 % en funció de si el record era immediat, el primer cas, o després de 6 
setmanes, el segon cas. Així, destaca un percentatge de memòria bastant alt fins i tot a llarg 
termini. Altres estudis també indiquen que la capacitat de tenir memòries específiques es 
desenvolupa a mesura que els i les menors creixen i continua en l’adolescència fins a arribar 
a l’edat adulta (Nelson, 1990; Nuttall et al., 2014; Harris et al., 2015).

Però més enllà del funcionament de la memòria en general, quan es parla 
de les persones menors també cal parar atenció a altres factors que poden 
estar poc desenvolupats per la curta edat que tenen, però que són vitals 

per al funcionament correcte de la memòria, així com per a l’expressió correcta dels records.

Per exemple, els infants poden presentar una dificultat específica que, tot i que no sigui 
una dificultat en la memòria, influeix en el processament de la informació i per tant en 
el record dels successos. Aquesta dificultat és la incapacitat per diferenciar l’esquema 
general dels detalls episòdics concrets, fet que pot provocar que en episodis múltiples 
situïn un fet concret en un altre episodi, pensant que es tracta de part de l’esquema general 
d’aquest (Farrar i Goodman, 1990). Així, tot i que no es tracti d’una dificultat directa en la 
memòria o el record, sí que es tracta d’una dificultat en el processament i la diferenciació 
de la informació que influirà radicalment en el fet de poder situar els episodis i d’explicar-los 
correctament.

A més, en la infància més primerenca, es té menys capacitat per fer una reconstrucció 
correcta del passat i es necessita que una persona adulta guiï amb més preguntes que en 
altres etapes vitals (Hudson i Fivush, 1990). Saywitz, Goodman, Nicholas i Moan (1991) van 
trobar en el seu estudi que nines d’entre 5 i 7 anys ometien deliberadament informació 
específica sobre exploracions mèdiques anals i vaginals que se’ls havien practicat, i tan sols 
n’explicaven certs detalls quan se’ls preguntava de forma directa per aquests. Així, no és 
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estrany que hi hagi menors que ometin detalls específics quan han estat víctimes de 
violència sexual. Això, a la pràctica, pot comportar que amb menors de molt curta edat 
no es pugui dur a terme una exploració seguint les pautes habituals i calgui adoptar una 
actitud més directiva, la qual cosa fins i tot pot derivar en el fet que s’invalidin els resultats de 
l’exploració per l’excés de directivitat, ja que un dels aspectes importants en una exploració 
psicològica és precisament que el relat de la persona explorada sigui lliure.

Així, hi ha diversos factors que influeixen en la capacitat de record de les víctimes 
menors: el seu nivell evolutiu, la interpretació que fan dels fets, l’atenció que posen a uns 
aspectes concrets en detriment d’altres, els interessos que tenen, el coneixement previ que 
tenen sobre les conductes sexuals, el temps que ha passat des dels fets, les influències 
socials, i el grau i el tipus d’agressió (Goodman i Quas, 1997). La informació sobre si el tipus 
de succés (per exemple, estressant o neutre) influeix en la memòria dels i les menors és 
encara ambigua (Manzanero, 2000).

Un aspecte que cal tenir en compte per entendre el funcionament de la memòria en la 
infància és que, en cas de preescolars, aquesta memòria és eminentment semàntica. Això 
implica que en preescolars no hi haurà un ancoratge temporal, és a dir, que probablement 
no sabrà respondre preguntes sobre el moment temporal dels fets. Hi haurà una confusió 
entre els fets concrets i els esquemes generals (així que li costarà quantificar els fets); 
resultarà difícil diferenciar entre experiències viscudes i experiències explicades (ja que tota la 
informació es processa com a coneixement semàntic), i serà complicat diferenciar si uns fets 
li han succeït a ell o ella o a un altra persona, ja que la seva consciència autonoètica encara 
no està del tot desenvolupada (Manzanero i Barón, 2014). Així, es genera un conflicte entre 
la memòria que el o la menor té desenvolupada —la memòria semàntica— i la memòria que 
es requereix per declarar com a testimoni o víctima en un procediment judicial —memòria 
autobiogràfica.

Una conclusió important de l’estudi de Goodman et al. (1989) és que sembla que se sol 
creure bastant més els i les menors víctimes de violència sexuals que no les persones adultes. 
Davant d’això, es podria hipotetitzar que en els judicis en els quals la víctima és menor 
d’edat és més habitual que es facin informes psicològics i/o de credibilitat que en els de 
víctimes adultes.

En aquest sentit, alguns treballs han estudiat la relació entre els peritatges psicològics i 
les sentències judicials. Soria i Hernández (1999) van trobar que en un 87,5 % dels casos 
en què s’havia valorat el testimoni i la credibilitat de menors els jutges havien tingut en 
compte les conclusions dels informes. López (2005) va revisar 50 sentències judicials de 
casos de violència sexual contra menors a Barcelona, i va trobar que en un 88 % els jutges 
implicats en el procediment i els professionals que havien fet el peritatge van arribar a 
conclusions similars. Domínguez, Gamero, González i Roca (2009) van trobar que els òrgans 
sentenciadors analitzats en el seu estudi (en aquest cas procediments civils) concordaven en 
la seva resolució judicial amb el que prèviament havien dit els equips tècnics en els informes, 
un 87,4 % dels casos.
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Per últim, Aragonès, Farran, Guillén, Rodríguez (2018) van trobar en el seu estudi que, 
quan els informes de credibilitat de dones víctimes de violència de gènere es valoraven 
amb la categoria de «creïble», hi havia sentència condemnatòria en aproximadament la 
meitat dels casos. Quan el resultat de l’informe es valorava, en canvi, amb la categoria 
de «no creïble», hi havia absolució en el 100  % dels casos. Així, sembla que les dades 
anteriors van en la línia del que van proposar Goddman et al. (1989). Alhora, i considerant 
els resultats anteriors, un aspecte important per millorar l’atenció a víctimes adultes podria 
ser fomentar l’ús d’informes psicològics i eines de credibilitat en els judicis, tal com es fa amb 
víctimes menors d’edat, per tal que també hi hagi un assessorament professional que 
acompanyi la decisió judicial.

Un altre aspecte que cal tenir en compte quan es parla de memòria i record infantil és 
l’anomenada amnèsia infantil, que fa referència a la manca de record generalitzat que 
sembla que es dona en els primers 3-5 anys de vida. En aquests casos, aquests records es 
fonamenten sobretot en l’elaboració de la informació a través de diverses fonts, de manera 
que es poden desviar de la vivència real dels fets (Silva, Manzanero i Contreras, 2016). 
Aquest punt és especialment important en els casos en què la denúncia, la declaració en sala 
o ambdós fets es produeixen quan el o la menor té més edat, però tenia aproximadament 
aquesta edat en el moment dels fets.

Així, i segons el que indiquen els estudis, ens podem trobar que en aquests casos no hi 
hagi record dels fets o que el record que es tingui hagi estat elaborat a partir del relat 
d’altres persones (família, òrgans professionals, etc.). Això, per tant, no vol dir que els fets 
no hagin succeït ni que se’ls hagi inventat la persona menor, sinó que el funcionament del 
seu record és diferent i, consegüentment, s’haurà d’adaptar el procediment judicial a les 
característiques d’aquesta i el coneixement que es té sobre el seu funcionament.

3.3.3. La memòria i les persones amb diversitat funcional

La memòria i la fiabilitat del record de persones amb diversitat funcional intel·lectual varia 
en funció de diversos factors (com passa, de fet, amb qualsevol persona), per exemple, el 
grau d’afectació, el tipus de preguntes que es fan o el temps transcorregut entre els fets i el 
moment en què la persona els explica.

Sullivan, Carlin, Wakeford, Haseli i Jakway (2005, a Toglia, Read, Ross i Lindsay, 2007) van 
elaborar un estudi en el qual comparaven els resultats d’una activitat de memòria entre tres 
grups: un de correspondència d’edat cronològica, un de correspondència d’edat mental i un 
de persones amb diversitat funcional psíquica. Van trobar que el rendiment pel que fa al 
record és pitjor en persones amb diversitat funcional psíquica en comparació amb els 
altres dos grups (tot i que amb matisos), ja que en línies generals recordaven menys aspectes 
i tenien més falsos records.

Un altre aspecte interessant, sobretot tenint en compte que parlam de memòria en 
el context judicial, és el que fa referència al tipus de preguntes. En aquest sentit, s’ha 
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trobat que les persones amb diversitat funcional psíquica són més sensibles a les preguntes 
trampa, tenen més tendència a canviar la resposta davant preguntes repetides i mostren 
més aquiescència —tendència a respondre afirmativament— també davant preguntes 
repetides (Henry i Gudjonsson, 2003). Els aspectes anteriors es podrien relacionar amb la 
major influenciabilitat, així com amb la necessitat d’acceptació de les persones amb diversitat 
funcional psíquica. Tot i així, és important destacar que aquestes persones també poden 
donar records concrets de fets específics, tot i que l’execució continua sent menor que la de 
persones sense diversitat funcional psíquica amb la mateixa edat cronològica, sobretot pel 
que fa al record lliure i quan les preguntes se li fan després que hagin succeït els fets (Kebbel 
i Hatton, 1999).

Henry i Gudjonsson (2003) van estudiar un grup de nins i nines amb discapacitat intel·lectual 
lleu i moderada. Van trobar que els menors amb discapacitat intel·lectual lleu van fer la 
tasca memorística al mateix nivell que la resta de nins i nines de la mateixa edat sense 
discapacitat intel·lectual de cap tipus quan aquesta tasca es feia en format de relat lliure. 
També van mostrar bones capacitats de resistència a preguntes enganyoses. Tot i així, sí que 
obtenien pitjors resultats en tasques de preguntes generals. Alhora, també canviaven més 
les respostes davant preguntes específiques repetides. Pel que fa al grup de menors amb 
discapacitat intel·lectual moderada, sí que hi havia un pitjor rendiment en totes les tasques 
en general en comparació amb menors de la mateixa edat sense discapacitat de cap tipus 
o grau d’afectació.

Morales, Manzanero, Wong, Gómez-Gutiérrez, Iglesias, Barón i Álvarez (2017) van estudiar 
el record sobre un esdeveniment estressant d’un grup de joves amb diversitat funcional 
psíquica de tipus lleu i moderada. Els seus resultats van indicar que el quocient intel·lectual 
(QI) és un factor rellevant en relació amb la memòria. Van observar que, passada una 
setmana dels fets i independentment del grau d’afectació psíquica, un menor quocient 
intel·lectual es relaciona amb una pitjor execució de la tasca memorística sobre diversos 
tipus d’informació (sobretot les verbals, com ara descriure el personal sanitari que va atendre 
la persona o els procediments que es van dur a terme). Alhora, també van trobar que la 
informació emocional sobre els fets no es veia afectada per les diferències en el quocient 
intel·lectual i que es mantenia estable. Aquests resultats són importants, en tant que posen 
de manifest certes dificultats en la memòria precisament sobre aspectes pels quals és 
habitual que es pregunti i s’insisteixi en procediments judicials (descriure com van succeir els 
fets, la persona que els va cometre, etc.).

Tot i les dificultats que puguin presentar les persones amb diversitat funcional psíquica, cal 
remarcar que també poden declarar i no han de ser privades d’aquest dret en cap cas, sinó 
que el sistema ha de treballar per adaptar-se a les necessitats i les especificitats d’aquestes 
persones i els ha de poder oferir una atenció adequada que permeti que s’expressin 
d’acord amb les seves necessitats i capacitats. Així, un dels grans problemes que tenim 
com a societat és la invisibilització i la infantilització de les persones amb diversitat funcional, 
fet que suposa que aquestes persones acabin sent excloses, amb el que aquest fet comporta 
(per exemple, indefensió, privació de recursos específics, dificultats per demanar ajuda, etc.).
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Una de les figures previstes per afavorir l’accessibilitat d’aquest col·lectiu al sistema judicial 
és el de la persona facilitadora, que té la tasca de vetlar perquè el procediment judicial 
s’adapti a les característiques de la persona per tal de garantir que, en participar en el 
sistema judicial, rebi un tracte igualitari. Tot i així, aquesta figura no sempre es té en compte 
en procediments judicials, ni sempre es facilita que pugui adoptar les mesures necessàries 
derivades de la seva tasca, com per exemple demanar prova preconstituïda o que el testimoni 
de la víctima s’obtingui per mitjà d’aquesta figura (Martorell i Alemany, 2017).

3.3.4. La memòria i els esdeveniments traumàtics

Són diversos els estudis disponibles sobre les característiques diferencials entre memòries 
neutres i memòries traumàtiques:

 — Hi ha qui proposa que les memòries traumàtiques són millors que les neutres i que els 
records amb una gran càrrega emocional es consoliden millor en la memòria que els 
que no tenen aquesta càrrega emocional.

 — D’altres consideren que la situació és a la inversa i que, per tant, les memòries neutres 
serien millors que les traumàtiques (Manzanero i Recio, 2012; Echeburúa i Amor, 2019). 

En el primer cas, sembla que els estudis troben que les memòries traumàtiques són 
més vívides, detallades i sensorials. Així, els records traumàtics es recordarien millor, 
de forma més consistent al llarg del temps i de forma clara. Ara bé, aquestes memòries 
es caracteritzarien pel record dels detalls centrals dels fets, però també per la manca 
d’exactitud pel que fa als detalls més irrellevants i perifèrics (Peace i Porter, 2004; 
Peace, Porter i Brinke, 2008; Christianson, 1992; Loftus, Loftus i Messo, 1987).

En canvi, altres autors i autores proposen que les memòries de fets traumàtics serien pitjors 
que les memòries neutres, ja que les primeres se solen presentar més fragmentades i se 
solen expressar de manera més difícil pel fet de tractar-se de memòries molt visuals i 
associades a aspectes més sensorials. En aquest cas, diversos estudis relacionen aquestes 
memòries amb episodis d’amnèsia, i proposen que aquestes memòries es podrien recordar 
en sentir emocions extremes.

Els estudis que defensen la memòria traumàtica com a memòria fragmentada es basen 
sobretot en la clínica del trastorn per estrès posttraumàtic (Byrne, Hyman i Scott, 2001; 
Kihlstrom, 1996; Neisser i Harsch, 1992; Southwick, Morgan, Nicolau i Charney, 1992; Yuille 
i Cutshall, 1986; Van der Kolk, 1996; Van der Kolk, 1997; Herman, 1992; Yuille i Cutshall, 
1986; Baddeley, 2010; Nemeroff, Bremner, Foa, Mayberg, North i Stein, 2006; Cottecin, 
Vaiva, Huron, Devos, Ducrocq, Jouvent, Goudemand i Thomas, 2006). Es proposa que la 
integració de les imatges que conformen el succés traumàtic pot ser sovint caòtica i mancada 
d’estructura en la memòria emocional de la persona, cosa que deriva en pensaments 
recurrents no desitjats, malsons, alteracions de la memòria (ja sigui acompanyat de gran 
intensitat emocional o no), etc. Es pot arribar a produir el que s’anomena hipermnèsia 
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afectiva, i els pensaments intrusius poden arribar a interferir negativament en el dia a dia de 
la persona i suposar una amenaça, entre d’altres, per al seu benestar psicològic (Echeburúa 
et al., 2016).

En canvi, alguns estudis proposen que les memòries traumàtiques poden quedar reprimides 
o emmarcar-se en fenòmens dissociatius. Aquests impedirien o limitarien molt el record 
explícit d’aquests memòries (tot i que aquestes podrien aparèixer en forma d’elements 
sensorials i afectius) i provocarien el que s’anomenarien amnèsies psicògenes, que es 
relacionarien també amb la clínica del trastorn per estrès posttraumàtic (Van der Kolk i Fisler, 
1995).

Un dels factors associats a les diferències entre les memòries neutres i les memòries 
traumàtiques és l’estrès, que depèn parcialment de com la persona reacciona i percep 
l’estímul traumàtic (Manzanero i Recio, 2012). Per exemple, els fets autobiogràfics que tenen 
una forta implicació emocional es recorden més detalladament que les vivències rutinàries 
amb baixa implicació emocional (Talarico, LaBar i Rubin, 2004).

Diversos estudis proposen que les memòries autobiogràfiques traumàtiques s’alteren amb el 
pas del temps: es recorden més els detalls centrals que no els perifèrics, i és habitual que 
hi hagi errors que provenen de reconstruccions inapropiades dels fets (de fet, tot allò que 
provingui de l’estimació dels fets de la persona és el més susceptible de modificar-se al llarg 
del temps).

D’altra banda, a més afectació emocional, pitjor record (Schmidt, 2004). Tot i així, pel que fa 
al nivell de violència d’un fet, Clifford i Scott (1978) van trobar en el seu estudi que com 
més violent era un fet, pitjor es recordava. Com més violència, més estrès se sent, i com que 
l’estrès afecta de forma negativa processos com l’atenció, la percepció i la memòria, hi ha 
una afectació del processament de la informació i la integració d’aquesta, per aquest motiu 
el record es pot conformar segons peces separades entre si. A més, els estudis remarquen 
que els records no s’arxiven sempre seguint un ordre cronològic precís, sinó que poden 
conformar-se com a records borrosos (Abendt et al., 2014).

Un altre concepte que cal considerar quan parlem de memòria i trauma és el d’overgeneral 
memory, que fa referència a la tendència a descriure els records de forma general, 
amb un mecanisme de defensa subjacent enfocat a reduir l’especificitat, un mecanisme 
d’evitació funcional (Williams, 1996). Així, i com a exemple, quan les víctimes que han 
viscut experiències traumàtiques en la primera infància intenten recuperar l’especificitat dels 
records, la recuperació de la memòria es pot veure afectada per aquest efecte d’overgeneral 
memory tant en la fase de recuperació com en la fase d’emmagatzemament (Bravo, 2020).

En aquesta línia, doncs, la vivència de situacions traumàtiques en dificulta el 
processament cognitiu. El records que es puguin tenir no s’acaben d’integrar en els 
esquemes cognitius, i sovint les persones necessiten del pas del temps per poder evocar 
aquests records, que inicialment poden ser reprimits com a mecanisme de defensa i 
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supervivència, però que més tard és possible que s’evoquin de forma abrupta davant un 
estímul que fa recordar el succés traumàtic (Echeburúa i Guerricaechevarría, 2011). Segons 
Holmes et al. (2005), per exemple, les víctimes d’un sol incident traumàtic recorden només 
entre un i cinc detalls vívids dels fets. A més, és possible que les memòries que es recorden 
siguin més aviat poc detallades.

Tot i així, quan es parla de l’estudi de memòries traumàtiques, cal tenir en compte l’especial 
dificultat que presenta l’estudi experimental d’aquest fenomen, atès que només a través de 
l’estudi del funcionament i l’evolució d’aquest tipus de memòria en víctimes reals de trauma 
es podrà conèixer vertaderament aquesta realitat (Ruiz-Vargas, 2010).

 3.4.  La memòria i el sistema judicial

El funcionament de la memòria humana i el que el sistema judicial 
en sol exigir no coincideixen. El sistema judicial és molt estricte amb 
la memòria humana, ja que n’ignora les característiques i les peculiaritats. 
Per exemple, se sap que quan es pressiona una persona perquè sigui més 

específica en els records que explica, és més probable que s’equivoqui i que hi hagi més 
errors de memòria (British Psychological Society, 2010). Tot i tenir aquesta informació, no és 
estrany que es pressioni les persones en les declaracions a les seus judicials; que es demanin 
dates concretes, lloc específics, relats concrets, etc., i que s’obviï així part del coneixement 
empíric que es té sobre el funcionament de la memòria.
Els principals aspectes que cal tenir en compte són els següents:

 — El coneixement adequat de la memòria humana i la implantació d’aquest 
coneixement en el sistema policial i judicial és vital per a una adequada atenció 
a les víctimes que interposen denúncies. El fet de tenir en compte aquest factor pot 
comportar, per exemple, que s’arxivi el procediment o fins i tot que es dificulti que la 
denúncia prosperi i arribi al sistema judicial. Hohl i Conway (2017) afirmen en el seu 
estudi que, en el cas d’Anglaterra i Gal·les, una proporció significativa de les denúncies 
policials de violència sexual que acaben en absolució (un 93 % l’any 2013) o de les 
que ni tan sols arriben als jutjats (un 82 % l’any 2013) podrien haver-se descartat pel 
criteri que apliquen els i les agents operants al procediment en relació amb el record 
que refereix la víctima.

 — Pel que fa a la valoració que té el sistema judicial de la memòria humana, alguns 
estudis indiquen biaixos a l’hora de valorar-la. Per exemple, sembla que els jurats 
valoren com a relats més creïbles els que contenen detalls vívids i específics, per 
insignificants que siguin respecte dels fets. En canvi, si la persona manifesta que no 
recorda algun detall perifèric, se’n posa més en dubte la credibilitat (Bell i Loftus, 
1989). Així, Bell i Loftus (1989) anomenen aquest fenomen persuasió trivial, que va 
precisament en la línia contrària del que indiquen els estudis sobre la memòria. A més, 
Borckhardt et al. (2003) proposen el fenomen de l’efecte d’eliminació de credibilitat, 
que faria referència al fet que si algun dels detalls que esmenta el testimoni resulta 
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incoherent, per insignificant o perifèric que sigui, s’acaba invalidant per aquesta raó 
tota la declaració.

 — Sembla que els i les agents de policia així com els i les fiscals mostren més consciència 
sobre la problemàtica de la memòria humana, especialment en experiències 
traumàtiques, i tenen menys biaixos que la resta del sistema judicial. Tot i així, les 
tècniques d’interrogació policial continuen estant poc adaptades a les necessitats de 
les víctimes i continuen sent un factor de desistiment per part de la víctima pel que fa 
a prosseguir el procediment (Hohl i Conway, 2017).

 — Novo i Seijo (2010) van identificar en el seu estudi sobre decisions judicials i criteris 
de credibilitat del testimoni una sèrie de factors que es relacionaven amb la 
credibilitat del testimoni de la víctima. Per una banda, van trobar que el fet que el 
denunciat reconegués els fets o no no s’associava amb la credibilitat del relat de la 
víctima. En canvi, eren variables que es relacionaven amb un relat creïble per part de 
la víctima les informacions i els aspectes següents: informes mèdics que corroborassin 
lesions físiques, informes psicològics que avalassin la credibilitat, informes psicològics 
que descartassin problemes psicològics que afectassin la credibilitat, informes que 
reportassin un trauma després dels fets, la claredat en la declaració, l’abundància 
de detalls i descripcions, testimonis que corroborassin la declaració de la víctima, la 
consistència en la declaració, la no presència de contradiccions i la coherència interna 
del testimoni, entre d’altres.

 3.5.  La violència sexual a les Illes Balears

La violència sexual a les Illes Balears és un fenomen especialment preocupant que fa necessari 
una anàlisi més profunda entorn d’aquesta mena de violència al territori.

En primer lloc, les Illes Balears són la segona comunitat 
autònoma amb un major nombre de delictes sexuals 
coneguts per cada 10.000 habitants. L’any 2018, les 
forces i cossos de seguretat van registrar a les Illes 652 
victimitzacions relacionades amb delictes sexuals, de les 
quals es va estipular que 263 havien estat víctimes d’abús 

sexual, 126 d’agressió sexual i 76 d’agressió sexual amb penetració (Ministeri de l’Interior, 
2018). Quant a les agressions sexuals, la memòria de l’Institut de Medicina Legal de les Illes 
Balears (2019) presenta xifres més elevades, ja que situa en 240 les actuacions per aquest 
tipus de violència sexual.

Resulta d’especial interès la desproporció en la relació entre victimitzacions i detencions/
investigats, ja que els anys 2017 i 2018 les Illes Balears van ser, respectivament, la tercera 
i la quarta comunitat amb un major nombre de victimitzacions, però la vuitena i la novena 
respecte de detencions/investigats. Aquest aspecte és curiós si es compara la correlació que hi 
ha entre tots dos elements (victimitzacions-detencions/investigats) a la resta de comunitats, 
especialment les que es troben entre les primeres posicions, com Madrid, Barcelona i 
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València (Ministeri de l’Interior, 2017 i 2018). Una de les possibles causes es podria trobar 
en les dades de l’Informe d’agressors sexuals amb víctima desconeguda (Giménez-Salines 
et al., 2014), en el qual les Balears apareixen com la segona comunitat autònoma amb 
més taxa d’agressions sexuals comeses per persones que no tenien un vincle previ amb 
la víctima. El mateix informe també indica que, en els casos d’agressors desconeguts, les 
taxes d’aclariment són entre un 20 % i un 30 %, en comparació amb el 70 % i el 80 % 
quan sí que hi ha aquest vincle, la qual cosa suposa un elevat percentatge de casos que no 
acaben judicialitzats. A més, assenyala que les agressions són més freqüents de divendres a 
diumenge i es concentren en els mesos d’estiu.

Les Illes Balears són una de les destinacions turístiques més reclamades, tant a escala 
nacional com internacional, de maig a setembre, especialment Mallorca (Anuari de 
turisme, 2019). Una de les majors activitats de les Balears es concentra en l’oci nocturn. 
En aquest context i en relació amb la violència sexual, l’alcohol és la droga més present 
en els delictes sexuals, inclosa en els casos de submissió i vulnerabilitat química, seguida 
de la cocaïna (Informe Noctámbul@s, 2016-2017). Segons l’informe d’alcohol, tabac i 
drogues il·legals a Espanya, les Illes Balears són la comunitat autònoma on s’observa una 
major taxa de consum d’alcohol en els darrers 12 mesos, i la segona en comparació 
amb els darrers 30 dies (Observatori Espanyol de Drogues i Addiccions, 2019). També 
cal assenyalar que l’any 2017 Calvià va ser el municipi d’Espanya amb més denúncies de 
violacions per habitant, amb una mitjana de 3,46 denúncies per cada 10.000 habitants 
(Balanç de criminalitat, 2017). En aquest poble de Mallorca hi ha una de les zones d’oci 
nocturn més grans de l’illa, Magaluf.

Respecte a la violència sexual a menors d’edat, el 12 % dels estudiants de la Universitat de 
les Illes Balears han afirmat haver estat víctimes d’abús sexual amb contacte directe durant 
la seva infància i/o adolescència (Fundació RANA; Benavente, Casado et al., 2011). A més, 
segons Save the Children (2017) a les Balears es notifiquen, a través del Registre Unificat 
de Maltractament Infantil (RUMI), una mitjana de 86,8 casos d’abusos sexuals a menors per 
cada 100.000 habitants. Malgrat això, Save the Children (2017) indica que el percentatge 
de casos que acaben sobreseguts en aquest territori es d’un 31 %.

Pel que fa a les condemnes a persones adultes per delictes sexuals, segons l’INE, a les Illes 
Balears l’any 2019 es van condemnar 99 persones; l’any 2018 les xifres van ser menors, 
amb 69 condemnats, i l’any 2017 aquesta dada va ser de 81. Respecte a les condemnes a 
menors, l’any 2019 es van condemnar 25 menors d’edat per delictes sexuals; l’any 2018, 
20 menors, i l’any 2017, 16 menors (INE, 2019, 2018 i 2017). Aquests resultats criden 
l’atenció si els comparam amb el registre de detencions/investigats per aquest motiu, ja que 
l’any 2018 a les Illes Balears la xifra va ser de 333 persones, i l’any 2017, de 271 persones 
(Ministeri de l’Interior, 2018 i 2017).

Per tant, la violència sexual a les Illes Balears és relativament alta i conté una sèrie de 
peculiaritats que fan necessari un coneixement més detallat d’aquesta problemàtica, 
per ajustar la resposta que es dona des dels diferents àmbits.
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4.  ELS MATERIALS I EL MÈTODE DE LA RECERCA

 4.1.  Les sentències

La mostra d’aquesta recerca està formada per un total de 240 sentències dictades per 
l’Audiència Provincial de Palma des de l’any 2015 fins a l’any 2020. En 171 sentències 
les víctimes són menors d’edat, en 66 són majors d’edat i en 3 sentències es desconeix l’edat 
de la víctima.

 4.2.  Els instruments

Per cercar sentències, s’ha usat principalment la base de dades del Consell 
General del Poder Judicial, el CENDOJ (Centre de Documentació Judicial). A 
més, s’han contrastat els resultats obtinguts amb altres bases de dades de 

jurisprudència, com ara Aranzadi, Tirant Lo Blanch i VLex per tal de corroborar que teníem 
totes les sentències disponibles del període temporal establert.

Les paraules clau utilitzades en la cerca han estat: agresión sexual i abuso sexual. Es va reduir 
la cerca a la jurisdicció penal, inclòs tot tipus de resolució. Pel que fa als òrgans judicials, han 
estat els següents: Tribunal Suprem Sala Penal, Audiència Nacional Sala Penal, Audiència 
Provincial, jutjats penals, Jutjat de Violència sobre la Dona. La localització es va circumscriure 
a les Illes Balears.

De les sentències que s’han trobat amb aquesta cerca, s’han recollit dades tant qualitatives 
com quantitatives, que s’han analitzat mitjançant el programari estadístic per analitzar 
dades SPSS Statistics, versió 25.

 4.3.  El procediment

El primer pas de la recerca ha consistit a seleccionar la tipologia delictiva i les paraules 
clau. Una vegada acotada la informació disponible a la franja temporal de 2015 a 2020 i a 
la tipologia de delinqüència sexual, s’han analitzat les sentències trobades.

Paral·lelament, s’ha treballat en la creació de la base de dades, en què s’han inclòs 
totes les variables d’interès per a aquest estudi. Una vegada creada, la base de dades 
ha passat un procés de validació creuada per part de les tres investigadores que han 
participat en l’anàlisi de sentències. En aquest procés de validació, s’han corregit i adequat 
les variables de l’estudi. L’anàlisi independent de les dades per més d’un investigador és 
considerada la forma idònia d’avaluar la credibilitat de les dades qualitatives (Hannes, 
2011).

Una vegada validada la base de dades, les tres investigadores, paral·lelament, han analitzat 
les 240 sentències.
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 4.4.  L’anàlisi de les dades

Per analitzar les sentències, s’ha utilitzat un mètode mixt, tant qualitatiu com quantitatiu:

 — Per analitzar dades qualitativament, s’han recollit les dades de les sentències que 
eren difícilment quantificables i que, a més, podien aportar valor a la recerca, com la 
descripció dels fets per part de la víctima, els fets provats en sentència, l’explicació del 
lloc dels fets, l’explicació concreta de les proves practicades, etc. Aquestes dades s’han 
introduït en una base de dades i, posteriorment, se n’ha analitzat individualment el 
contingut.

 — Per analitzar dades quantitativament, s’ha utilitzat el programa d’anàlisi 
de dades estadístiques SPSS, versió 25. Donada la naturalesa de les 
dades recollides, s’han fet anàlisis estadístiques descriptives i taules de 
contingències per conèixer amb més profunditat les relacions que s’han 
establert entre les variables.

Atès que la major part de la mostra es tracta de sentències de víctimes menors d’edat, s’han 
analitzat separadament els grups de víctimes menors d’edat i les víctimes adultes. També 
s’han comparat de forma qualitativa ambdós grups i els diferents subgrups objecte d’estudi.

5.  RESULTATS DE LA RECERCA

 5.1.  Descripció general de l’estat de la qüestió

5.1.1.  Els fets

En aquest treball s’han analitzat totes les sentències per delictes sexuals de les Illes Balears 
disponibles en els repositoris de jurisprudència des de l’inici de 2015 fins al mes de setembre 
de 2020. En total han estat 240 sentències de l’Audiència Provincial de Palma:

 — 183 sentències van acabar en condemna.
 — 54 sentències van acabar en absolució.
 — 3 sentències van condemnar part dels fets i en van absoldre una altra part.

Les característiques de les condemnes de les 183 sentències ha estat la següent:

 — 104 sentències van acabar amb conformitat de les parts, que vol dir que l’agressor va 
reconèixer els fets i, per tant, ja no es va fer la valoració de les proves en fase de judici 
oral.

 — En 156 casos no s’ha aplicat cap mena de circumstància modificativa de la 
responsabilitat criminal, però en 84 casos sí. D’aquests, en 65 casos hi ha hagut un 
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o més atenuants, en 11 casos hi ha hagut agreujant, en 3 casos hi ha hagut eximent 
incompleta i en 5 casos s’ha aplicat tant atenuant com agreujant.

En podem destacar els aspectes següents:

 — En la majoria de causes la prova decisòria ha estat el reconeixement dels fets per 
part de l’agressor (104 casos), totes amb conformitat de les parts, seguida del 
testimoni de la víctima en 74 casos. En 20 casos la prova decisòria ha estat la falta 
de proves, en 15 casos el testimoni contraposat entre víctima i agressor i, en menor 
mesura, els testimonis perifèrics (8 casos) o el conjunt de proves (8 casos) han estat els 
decisors principals.

 — Pel que fa a les proves practicades, en 172 causes hi ha testimoni de les víctimes, 
mentre que en 39 no s’especifica i en 29 no n’hi ha.

 — En 147 sentències hi ha proves perifèriques, a més del relat de la víctima; en  
72 casos no s’especifica si n’hi ha i en 19 casos no hi ha altres proves.

  De les sentències amb proves perifèriques, en 125 casos hi ha declaracions d’altres 
testimonis que no són ni la víctima ni l’agressor; en 78 sentències consten informes 
mèdics o informes de lesions, en 91 sentències hi consten informes de l’estat psicològic 
de les víctimes, en 54 causes hi ha presència d’informes específics de credibilitat dels 
testimonis i finalment en 59 causes hi ha presència d’altres proves perifèriques com 
ara proves documentals de diferents tipus.

 • Quant a les proves perifèriques, a l’hora de prendre una decisió judicial les 
declaracions dels testimonis són rellevants per condemnar a l’agressor en 31 casos, en 
8 casos són rellevants per a l’absolució, en 45 casos són parcialment rellevants per a la 
condemna i en 18 casos són parcialment rellevants per a l’absolució. En 23 casos les 
declaracions dels testimonis són irrellevants.

Gràfic 1. Proves perifèriques
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 • Els informes mèdics són irrellevants en 37 casos, en 15 casos són rellevants per 
condemnar l’agressor, en 2 casos són rellevants per a l’absolució, en 18 casos són 
parcialment rellevants per condemnar l’acusat i en 6 casos són parcialment rellevants 
per absoldre’l.

 • Els informes de l’estat psicològic de les víctimes són rellevants per a la condemna 
en 25 sentències, rellevants per a l’absolució en 5 sentències, rellevants per atenuar la 
condemna en una sentència, irrellevants en 20 sentències, parcialment rellevants per 
a la condemna en 32 sentències i parcialment rellevants per a l’absolució en 8.

 • En 14 causes els informes de credibilitat dels testimonis són irrellevants, en 20 són 
rellevants per condemnar, en 16 sentències són parcialment rellevants per condemnar 
l’acusat i en 4 sentències són parcialment rellevants per absoldre’l.

 • Finalment, en 59 sentències s’han tingut en compte altres proves perifèriques, com 
documentals en format de vídeo, fotos, converses de Whatsapp, etc., però en 29 dels 
casos han estat irrellevants, tot i que en 9 casos han estat rellevants per condemnar 
l’acusat, en 11 casos parcialment rellevants per condemnar-lo, en 8 casos parcialment 
rellevants per absoldre’l i en 2 casos rellevants per absoldre’l.

 — Amb referència a la tipificació delictiva dels fets:

 • 100 casos constitueixen abusos sexuals: 39 abusos sexuals a menors de 16 anys, 24 
abusos sexuals continuats a menors de 16 anys i 27 abusos sexuals continuats.

 • 52 casos constitueixen agressions sexuals: 4 agressions sexuals continuades a menors de 
16 anys, 5 agressions sexuals a menors de 16 anys i 9 agressions sexuals continuades.

Gràfic 2. Tipus delictius
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 • També hi ha altres delictes amb menys presència, com les vexacions, els delictes sexuals 
en grau de temptativa, l’assetjament sexual, la corrupció de menors, i la possessió, 
l’elaboració o l’exhibició de pornografia infantil, entre d’altres.

 • Només en 4 casos la fiscalia retira l’acusació perquè considera que els fets no són 
delictius o són fruit d’una denúncia falsa.

 — Els fets més habituals han estat els tocaments en 177 casos, seguits per la penetració 
vaginal, anal o bucal en 154 casos. També hi són presents, però amb menys freqüència, 
la masturbació de l’agressor, el visionat i/o l’elaboració de pornografia infantil, les 
amenaces i les coaccions, el maltractament de violència domèstica o de gènere, les 
lesions, etc.

 — La majoria dels fets ocorren en espais privats, la qual cosa dificulta la presència de 
testimonis perifèrics (189 casos), però hi ha 35 casos que han succeït en l’espai públic.

 — En relació amb l’entorn de la vida de la víctima en què es produeixen els fets, en 56 
casos es tracta de fets intrafamiliars, seguits per 37 casos que es donen en el nucli de 
convivència però que no són familiars directes, 25 casos que es produeixen en entorns 
d’oci, 15 casos que estan relacionats amb la parella o exparella, 12 casos esdevinguts 
al carrer, 12 en l’àmbit laboral i 10 en l’àmbit educatiu. Hi ha 67 casos que succeeixen 
en altres entorns minoritaris i 6 causes en què no s’especifica l’entorn dels fets.

 — Els llocs concrets on es cometen els fets són molt diversos, però el més habitual és 
l’espai comú de convivència (66 casos), seguit de la casa de l’agressor (50 casos), de 
la casa de la víctima (28 casos) i al carrer (12 casos). La resta de fets s’han produït en 
nombrosos llocs més minoritaris, com discoteques, la platja, el vehicle de l’agressor, 
botigues, hotels, el lloc de feina de l’agressor, centres educatius, cases d’amics en 
comú, descampats, bars, ascensors, portals, pàrquings, etc.

5.1.2.  Les víctimes

Destacam les següents característiques de les víctimes de violència sexual a partir de les 240 
sentències analitzades:

 — Quant a l’edat i al gènere de les víctimes, la més jove tenia 2 anys i la més gran 86, 
de 243 dones i 45 homes.

 — Pel que fa a l’edat, en 169 han estat causes les víctimes eren menors d’edat i en 65 
eren majors d’edat, en 3 causes hi havia tant víctimes majors d’edat com víctimes 
menors i en 3 causes se’n desconeix l’edat.

 — En 35 casos hi havia dues o més víctimes. Així doncs, el total de víctimes és de 288: 
215 menors d’edat, 70 majors d’edat i de 3 es desconeix. De les 35 sentències amb 
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més d’una víctima, n’hi ha 5 que són amb dues víctimes, en 3 de les quals hi ha una 
víctima menor i una altra major d’edat, i en 2 sentències les dues víctimes són adultes. 
En tots els casos amb més de dues víctimes, totes són menors d’edat, concretament 
menors de 15 anys.

 — Generalment, no s’especifica la nacionalitat de la víctima, concretament en 221 
casos. Hi ha 9 víctimes espanyoles; 3 d’estrangeres de les quals es desconeix el país de 
procedència, i 7 de diversos països, com Regne Unit, Alemanya, Cuba, Bolívia, Xina o 
Romania.

 — Pel que fa a l’estat de la víctima en el moment dels fets, en la majoria de sentències 
no s’especifica aquest aspecte. Així doncs, només hi ha 2 casos enjudiciats en els quals 
la víctima estava privada de sentit perquè algú li havia administrat substàncies i 12 
casos en els quals les víctimes estaven privades de sentit per consum de substàncies.

 — En 13 sentències les víctimes han partit maltractaments de violència masclista a 
més dels delictes sexuals. D’aquestes, n’hi ha 5 en les quals la víctima ha accedit a 
les relacions sexuals per trobar-se incapacitada psicològicament per oferir oposició. 
Aquests casos es donen quan el delicte sexual succeeix en el si d’una relació de parella 
en què hi ha mal tracte per part de l’agressor. 17 víctimes tenien discapacitat física o 
psíquica, mentre que 223 o no en tenien o no s’especifica en la sentència.

 — 17 víctimes tenien discapacitat física o psíquica, mentre que 223 o no en tenien o 
no s’especifica en la sentència.

 — Pel que fa al record dels fets, en les sentències que van acabar amb conformitat 
de les parts (104 casos) és una qüestió que no es té en compte. En la resta de casos, 
generalment es tracta d’una característica que no s’especifica a les sentències (95 
casos). Tot i que en 20 casos sí que s’especifica que hi ha record dels fets per part de la 
víctima, que té un relat coherent i creïble, en 1 cas la víctima no recorda res dels fets i 
en 20 casos el record és parcial. Així doncs, sense tenir en compte les conformitats, hi 
ha un total de 136 causes en les quals en el 14,7 % dels casos hi ha record dels fets, 
en el 15,4 % o bé no es recorden els fets o bé el record és parcial i en el 69,9 % no 
s’especifica aquesta qüestió en les sentències.

 — El testimoni de la víctima està present en 172 sentències de les 240 analitzades. 
D’aquestes, en 101 casos es considera creïble, mentre que en 49 no s’especifica. En 
28 casos es considera que hi ha manca de records, incoherències en el relat, que és 
contradictori o parcialment creïble. En 9 casos el testimoni de la víctima no és creïble.

 — En la comparació entre el testimoni de la víctima i els fets provats, en 47 casos 
no s’especifica el testimoni de la víctima, en 133 casos el testimoni és similar als fets 
provats, en 59 casos el testimoni de la víctima és diferent als fets provats i en 1 cas 
la víctima no recorda els fets perquè van ser comesos fa molts anys. Així doncs, en el 
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55,4 % dels casos el testimoni de la víctima és similar als fets provats mentre que en 
el 24,6 % dels casos el testimoni de la víctima i els fets provats són diferents.

5.1.3.  Els agressors

Destacam les següents característiques de les persones agressores extretes de les 240 
sentències analitzades:

 — Hi ha un total de 253 agressors, dels quals 245 són adults i 8 són menors d’edat. 
D’aquests darrers, 3 tenen 14 anys, 2 en tenen 17 i de 3 no consta l’edat exacta. Tots 
els agressors menors d’edat han comès el delicte sobre una víctima menor d’edat.

 — L’edat dels agressors consta en el 78,3 % dels casos (188 casos). La mitjana d’edat és 
de 38,80 anys. L’agressor més jove té 14 anys i el més gran 86.

 — Quant al gènere dels agressors, hi ha 5 dones i 247 homes.

 — Coneixem més la nacionalitat dels agressors que la de les víctimes (161 casos), però 
hi ha 89 casos en què no s’especifica. Hi ha 86 agressors espanyols, seguits de 14 
equatorians, 10 marroquins, 6 colombians i fins a 24 nacionalitats més però amb 
incidències minoritàries.

 — La majoria dels agressors no tenen antecedents penals (168 casos), però 40 sí 
que en tenen, tot i que no eren computables a l’efecte de reincidència. En 14 casos 
tenen antecedents penals a l’efecte de reincidència, ja que anteriorment havien comès 
delictes del mateix tipus.

Gràfic 3. Relació amb la víctima

 — Amb referència al reconeixement dels fets, 91 agressors no reconeixen els fets; 102 
reconeixen els fets i el delicte i tots opten per la conformitat; 11 agressors reconeixen 
parcialment els fets; 24 reconeixen les relacions sexuals, però no el delicte, ja que 
consideren que les relacions sexuals van ser consentides, i en 12 casos es desconeix 
el posicionament de l’agressor. Així doncs, el 37,9 % dels agressors no reconeixen els 
fets, mentre que el 42,5 % sí que els reconeixen; el 10 % reconeix la relació sexual, 
però no el delicte; el 4,6 % reconeix parcialment els fets, i d’un 5 % es desconeix.
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 — Pel que fa a la relació entre la víctima i l’agressor, 57 agressors eren persones 
de confiança de la víctima i 56 eren membres de la seva família de sang, 40 eren 
coneguts, 36 agressors eren completament desconeguts per part de les víctimes, 11 
eren la parella, 7 eren amics, 6 eren l’exparella, 7 tenien una relació professional amb 
la víctima i 8 eren monitors o professors de la víctima.

 5.2.  Comparació de resultats entre víctimes adultes i víctimes menors d’edat

Tal com s’ha vist en l’apartat 5.1.2, hi ha molta diferència numèrica entre les causes en les quals 
les víctimes eren menors d’edat i les causes en les quals les víctimes eren persones adultes. 
Concretament, en 169 casos les víctimes eren menors d’edat, en 65 eren majors d’edat, en 
3 hi havia tant víctimes majors d’edat com víctimes menors, i de 3 es desconeix l’edat de 
la víctima. Per aquesta raó, i atès que la naturalesa dels fets i les seves conseqüències són 
diferents per a persones adultes i menors, s’ha considerat oportú analitzar separadament 
les sentències segons l’edat de la víctima.

5.2.1.  Els fets segons l’edat de la víctima

Una de les variables en què més diferències hi ha entre les víctimes adultes i les menors 
d’edat és l’entorn on han ocorregut els fets:

 — En els casos en què les víctimes són menors d’edat, més del 50  % dels fets han 
ocorregut en el si de la família o del nucli de convivència, mentre que en el cas de les 
persones adultes la incidència en aquests entorns ha estat del 4,5 %.

 — En el cas de les persones adultes, els entorns en què més victimitzacions sexuals es 
produeixen són l’oci, sovint nocturn (24,2 % dels casos), l’àmbit laboral (15,2 %), la 
parella (10,6 %) o el carrer (9,1 %).

 — Tant en menors com en persones adultes, al voltant del 27 % dels fets han succeït en 
entorns molt diversos.

Resultats descriptius dels fets segons l’edat de la víctima

 Variables
Menor d’edat Adulta

(N) % (N) %

Entorn
dels fets

Intrafamiliar 56 32,7 0 0

Nucli de convivència 33 19,3 3 4,5

Oci 9 5,3 16 24, 2

Educació 8 4,7 2 3

Feina 2 1, 2 10 15, 2

Parella 4 2,3 7 10,6

Carrer 6 3,5 6 9,1

Altres 47 27,5 18 27,3
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 Variables
Menor d’edat Adulta

(N) % (N) %

Tipus
de delicte

Tocaments 148 60,1 28 34,5

Penetració anal, bucal o vaginal 98 39,8 53 65,4

Proves 
perifèriques

Testimonis 84 49,1 40 60,6

Irrellevant 12 7 10 15, 2

Parcial. Rellevant absolució 11 6,4 7 10,6

Parcial. Rellevant condemna 35 20,5 10 15, 2

Rellevant condemna 20 11,7 11 16,7

Rellevant absolució 6 3,5 2 3

Informes mèdics 41 24 35 53

Irrellevant 19 11,1 18 27,3

Parcial. Rellevant absolució 4 2,3 2 3

Parcial. Rellevant condemna 11 6,4 7 10,6

Rellevant condemna 7 4,1 8 12,1

Rellevant absolució 2 1, 2 0 0

Informes psicològics 78 45,6 13 19,7

Irrellevant 16 9,4 4 6,1

Parcial. Rellevant absolució 7 4,1 1 1,5

Parcial. Rellevant condemna 30 17,5 2 3

Rellevant condemna 21 12,3 4 6,1

Rellevant absolució 4 2,3 1 1,5

Informes de credibilitat 50 29, 2 3 4,5

Irrellevant 14 8, 2 0 0

Parcial. Rellevant absolució 4 2,3 0 0

Parcial. Rellevant condemna 16 9,4 0 0

Rellevant condemna 17 9,9 3 4,5

Rellevant absolució 0 0 0 0

Altres 40 23,4 20 30,3

Irrellevant 21 12,3 8 12,1

Parcial. Rellevant absolució 5 2,9 3 4,5

Parcial. Rellevant condemna 7 4,1 4 6,1

Rellevant condemna 6 3,5 3 4,5

Rellevant absolució 1 0,6 1 1,5

 — Pel que fa al tipus de fets, el delicte més patit per les menors d’edat són els tocaments, 
concretament un 60,16 % de les vegades; mentre que el delicte més patit per les 
víctimes adultes ha estat la penetració anal, bucal o vaginal, en un 65,43 % de les 
vegades.
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Variables
Menor d’edat Adulta

(N) % (N) %

Prova decisòria

Testimoni de la víctima 50 29, 2 23 34,8

Testimoni perifèric 6 3,5 1 1,5

Informes mèdics 1 0,6 1 1,5

Informes psicològics 4 2,3 0 0

Testimoni contraposat 7 4,1 8 12,1

Falta de proves 13 7,6 7 10,6

Reconeixement dels fets 80 46,8 23 34,8

Conjunt de proves 6 3,5 2 3

Circumstàncies 
modificatives de 
responsabilitat 

criminal

Atenuant 51 29,8 13 19,7

Agreujant 9 5,3 2 3

Atenuant i agreujant 3 1,8 2 3

Eximent incompleta 3 1,8 0 0

Resolució judicial
Absolució 32 18,7 21 31,8

Condemna 139 81,3 45 68, 2

Conformitat 80 46,8 22 33,3

 — Amb referència a les proves que s’han tingut en compte a l’hora d’enjudiciar els 
fets, en persones menors d’edat s’ha comptat amb proves perifèriques en el 59,1 % 
dels casos, mentre que en persones adultes aquest percentatge ha estat del 68,2 %. 
Val a dir que en els processos que acaben amb conformitat de les parts no se sol 
valorar la prova, i aquests han estat el 46,8 % en els casos amb menors i el 33,3 % en 
els casos de persones adultes.

De les proves practicades, en els processos amb víctimes menors d’edat les més recurrents 
han estat les declaracions de testimonis en un 49,1 %, seguides d’informes psicològics 
(45,6 %), informes de credibilitat del testimoni (29,2 %), informes mèdics (24 %) i altres 
proves documentals (23,4 %). Per la seva part, les proves practicades més sovint en els 
processos amb víctimes adultes són les declaracions dels testimonis (60,6 %), seguides 
dels informes mèdics (53 %), altres proves documentals (30,3 %), informes psicològics 
(19,7 %) i finalment els informes de credibilitat del testimoni (4,5 %).

S’aprecien moltes diferències sobretot en la presència d’informes psicològics, mèdics 
i de credibilitat del testimoni entre els processos amb menors i els d’adultes, però 
especialment en la rellevància que han tingut aquestes proves per resoldre el procés:

 • Quant als informes mèdics (menors 24 %, persones adultes 53 %) en els processos 
amb víctimes adultes, el 27,3 % han estat irrellevants per resoldre el procés, mentre 
que en els de menors han estat irrellevants en l’11,1 % dels casos.

 • Pel que fa als informes psicològics (menors 45,6 %, adultes 19,7 %), en general han 
tingut més rellevància que els informes mèdics. En aquest cas, han resultat irrellevants 
el 9,4 % dels casos de menors i el 6,1 % dels casos de persones adultes.
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 • La diferència més gran es troba en els informes de credibilitat del testimoni. Si bé en 
els processos amb menors s’ha considerat aquesta prova en el 29,2 % dels casos, en 
els processos de persones adultes només en el 4,5 %. I el més destacable és que en 
els 3 processos amb víctima adulta que corresponen al 4,5 % aquesta prova ha estat 
rellevant per condemnar l’agressor.

 — Aquests resultats contrasten, a més, amb els de la prova decisòria, que amb víctimes 
adultes ha estat el testimoni de la víctima juntament amb el reconeixement dels fets 
(34,8 % ambdós). Resulta curiós que el testimoni de la víctima sigui la prova decisòria 
més present en els processos amb víctimes adultes, i que, no obstant això, gairebé no 
s’elaborin informes de credibilitat d’aquests testimonis. La prova decisòria més present 
en els processos amb víctimes menors d’edat ha estat el reconeixement dels fets per 
part de l’agressor (46,8 %), seguit del testimoni de la víctima en un 29,2 % de les 
sentències.

 — Amb referència a les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, 
s’apliquen més en els processos amb víctimes menors d’edat (39,2  %) que no en 
causes amb víctimes adultes (25,8 %). La circumstància que s’aplica més sovint és 
l’atenuant, en un 29,8 % dels casos, i la raó sol ser la reparació del dany.

 — Finalment, també hi ha diferències en la resolució judicial entre les sentències 
amb víctimes menors d’edat i les d’adultes. Els casos amb víctimes menors d’edat 
s’han resolt amb condemna dels acusats en el 81,3 % dels casos, mentre que s’han 
condemnat els acusats en el 68,2 % dels casos amb víctimes adultes.

5.2.2. Les víctimes segons l’edat

Encara que en les sentències s’especifica si la víctima és menor d’edat o no, freqüentment 
l’edat concreta de la víctima només se sol precisar en casos en què aquestes són menors 
d’edat. Així doncs, de les 288 víctimes d’aquest estudi, disposam de l’edat en 220 casos, 
i d’aquests només 18 són víctimes adultes. El fet de només tenir l’edat de 18 víctimes 
adultes fa que la mitjana d’edat del total de les víctimes no sigui real i tingui força asimetria 
cap a l’esquerra. Això vol dir que la mitjana d’edat del total de les víctimes és menor del 
que hauria de ser, ja que no disposem de totes les dades corresponents a l’edat de les 
víctimes adultes. Per aquest motiu la mitjana d’edat de les víctimes també s’ha analitzat 
separadament:

 — La mitjana d’edat de les víctimes menors d’edat de les qual es disposa d’informació 
(202 casos) és de 9,95 anys en el moment dels fets.

 — La mitjana d’edat de les víctimes adultes de les quals es disposa d’informació  
(18 casos) és de 35,05 anys en el moment dels fets.
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Resultats descriptius de les víctimes segons l’edat

Variables
Víctima menor 

d’edat Víctima adulta

(N) % (N) %

Gènere
Dona 174 80,6 66 95,7

Home 42 19,4 3 4,3

Diversitat funcional 9 5,3 8 12,1

Estat psíquic de la 
víctima

Conscient 148 86,5 47 71, 2

Privació del sentit per administració o 
consum substàncies 4 2,4 10 15,1

Incapacitat de la víctima per exercir oposició 2 1, 2 1 1,5

Es desconeix 18 10,5 7 10,6

Record dels fets

Hi ha record 83 48,5 40 60,6

Hi ha record parcial 14 8, 2 7 10,6

No s’especifica 74 43,3 19 28,8

Credibilitat del
testimoni de la víctima 72 42,1 26 39,4

 — La majoria de les víctimes són dones, tant menors (174 casos) com majors d’edat 
(66 casos). Val a dir, però, que gairebé totes les víctimes de gènere masculí són menors 
d’edat (42 casos).

 — Hi ha un total de 17 víctimes amb diversitat funcional, ja sigui psíquica o física:  
9 són menors d’edat i 8 són adultes.

 — En relació amb l’estat psíquic en el qual es trobaven les víctimes en el moment dels 
fets, de les sentències es desprèn que la major part estaven conscients (148 menors 
i 47 adultes). Tot i això, hi ha 4 menors d’edat i 10 adultes que estaven privades 
de sentit pel fet d’estar sota els efectes de substàncies estupefaents, ja sigui per 
consum propi o perquè algú els havia administrat alguna substància sense el seu 
consentiment. En almenys 5 sentències s’esmenta el consum de substàncies, tot i 
que no es considera que la víctima estigués privada de sentit o amb les capacitats 
minvades per aquest consum. També consta en 3 sentències, 2 amb víctima adulta 
i l’altra menor, que les víctimes es trobaven en un estat d’incapacitat per mostrar 
oposició pel fet de ser víctimes de delinqüència sexual per part de la seva pròpia 
parella en un context de violència de gènere. En 18 casos de menors d’edat i en  
7 casos de víctimes adultes es desconeix en quin estat es trobaven les víctimes.

 — Amb referència al record dels fets, hi ha 74 sentències de víctimes menors d’edat 
en què no s’especifica si aquestes recorden els fets, i 19 sentències de víctimes 
adultes en què tampoc s’especifica. En 7 casos de persones adultes i en 14 de menors 
d’edat el record dels fets per part de les víctimes és parcial. En la resta (83 menors i  
40 adultes) hi ha record dels fets. Tot i que en aquest darrer grup s’inclouen també els 
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casos en els quals s’ha arribat a la conformitat de les parts (104 casos), ja que aleshores 
el record de les víctimes ja no es discuteix perquè l’agressor reconeix els fets.

 — El testimoni de les víctimes s’ha pres en consideració en un 70,2 % dels casos amb 
menors d’edat i en un 75,8 % dels casos amb víctimes adultes.

El testimoni de les víctimes menors s’ha considerat creïble en un 42,1  % de les 
vegades, mentre que en un 20,5  % no s’especifica quina valoració en fa l’òrgan 
sentenciador. En un percentatge menor els testimonis de les víctimes menors d’edat 
s’han considerat incoherents (2,9  %), contradictoris (3,5  %), no creïbles (3,5  %), 
parcialment creïbles (1,8 %) o faltats de records (2,3 %), i s’han complementat amb 
altres proves perifèriques per valorar millor les proves.

El testimoni de les víctimes adultes s’ha considerat creïble en un 39,4 % de les sentències, 
mentre que en un 19,7 % no s’ha especificat la valoració que en fa l’òrgan sentenciador. 
En un 7,6 % dels casos el testimoni de la víctima s’ha considerat parcialment creïble. 
En un percentatge menor s’ha valorat que el testimoni de les víctimes era incoherent 
(1,5 %), contradictori (4,5 %), no creïble (4,5 %) o faltat de records (3 %).

Val la pena puntualitzar el resultat obtingut en l’apartat 5.2.1, en què s’explicava 
que només s’han fet informes de credibilitat del testimoni en 3 causes amb víctimes 
adultes. Tenint en compte que la prova decisòria amb més presència ha estat el 
testimoni de la víctima, juntament amb el reconeixement dels fets (34,8 % ambdós), 
resulta curiós que gairebé no es facin informes de credibilitat d’aquests testimonis.

5.2.3.  Els agressors segons l’edat de la víctima

Destacam les següents característiques extretes de les 240 sentències analitzades:

 — Hi ha 8 agressors menors d’edat, i la resta són adults. Tots els menors van cometre 
els delictes sobre víctimes també menors d’edat.

 — Pel que fa al gènere, la major part dels agressors són homes, tot i que hi ha 5 dones 
agressores.

 — Tots els agressors que van reconèixer els fets van pactar una sentència per 
conformitat de les parts.

 • 68 agressors de menors d’edat i 23 agressors de víctimes adultes no van reconèixer 
els fets.

 • 9 agressors de menors d’edat i 2 agressors de víctimes adultes van reconèixer part 
dels fets, però no la totalitat.
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 • Cal destacar els agressors que han reconegut els fets sexuals però no el delicte, 
adduint que les relacions havien estat consentides. En concret, n’hi ha 15 
amb víctimes adultes i 9 amb menors d’edat. Aquests casos són especialment 
rellevants sobretot en els delictes comesos sobre menors d’edat, en què no hi 
pot haver consentiment per part de la víctima. Però també son destacables per 
les conseqüències judicials que se’n desprenen, ja que dels 24 agressors que van 
reconèixer els fets sexuals però no el delicte 18 van ser absolts i només 5 van ser 
condemnats.

Resultats descriptius dels agressors segons l’edat de la víctima

Variables
Menor d’edat Persona adulta

(N) % (N) %

Gènere
Dona 3 1,7 2 2,7

Home 172 98.3 72 97, 3

Reconeixement 
dels fets

No reconeix els fets 68 39,8 23 34,8

Reconeix parcialment els fets 9 5,3 2 3

Reconeix relacions sexuals però no delicte 9 5,3 15 22,7

Reconeix els fets 79 46, 2 23 34,8

No se sap 7 4,1 4 6,1

Relació 
agressor/víctima

Parella 4 2,3 7 10,6

Amistat 4 2,3 3 4,5

Família 56 32,7 0 0

Coneguts 23 13,5 16 24, 2

Persona de confiança 56 32,7 1 1,5

Monitor/professor 7 4,1 0 0

Exparella 1 0,6 5 7,6

Professional 0 0 7 10,6

Desconegut 16 9,4 20 30,3

No se sap 4 2,3 6 9,1

 — Tal com mostra la taula anterior, es poden observar grans diferències entre les 
víctimes adultes i menors pel que fa a la relació que tenen amb els agressors.

 • En un total de 151 casos els agressors de menors d’edat coneixien o tenien 
alguna mena de relació amb les víctimes. Només en 16 casos eren completament 
desconeguts i en 4 casos es desconeix el tipus de relació que tenien.

 • Per contra, en 39 dels casos de víctimes adultes hi havia alguna relació entre 
agressor i víctima, però en 20 casos eren desconeguts i en 6 no se sap.

 • La major diferència rau en el fet que en els casos de víctimes menors d’edat hi ha 
56 agressors que formen part de la família directa de la víctima, mentre que en els 
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de víctimes adultes no n’hi ha cap. I també hi ha 56 casos de menors en els quals 
l’agressor és una persona de confiança de la víctima, sovint un familiar però no 
directe (per exemple: parella de la tia, cosí llunyà, etc.), mentre que en els casos 
de persones adultes només n’hi ha un en què l’agressor sigui una persona de 
confiança.

 5.3.  Casos amb víctimes en estat de submissió química

En els darrers anys s’ha observat un increment del nombre de casos de delinqüència 
sexual en els quals la víctima es troba en estat de submissió química. Aquesta circumstància 
es pot donar o bé perquè la víctima ha consumit alguna substància psicotròpica i està amb 
les capacitats disminuïdes, o bé perquè algú li ha administrat aquestes substàncies de forma 
subreptícia.

Sorprèn trobar grans diferències entre els delictes denunciats que haurien 
succeït sota aquestes circumstàncies i les sentències al respecte. Segons 
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF), en el 88 % de les 
denúncies dels casos que els arriben es detecta alguna substància psicotròpica, 

tot i que hi ha molts de falsos negatius, ja que hi ha substàncies que passades sis hores 
ja no es detecten. Per tant, si el delicte es denuncia al cap de més hores, és possible que 
hagi hagut submissió química però que no sigui detectable. En aquest estudi s’ha volgut 
explorar aquest aspecte, molt sovint vinculat a la manca de record per part de les víctimes. 
Però s’ha trobat que de les 240 sentències analitzades de l’Audiència Provincial de Palma 
dels darrers 5 anys, només 14 consideren el consum o l’administració de substàncies 
psicotròpiques. Aquesta dada fa pensar que moltes de les denúncies de delictes 
sexuals per submissió química no arriben a judici.

S’han analitzat aquestes 14 sentències i se’n destaquen els aspectes següents:

 — 4 de les víctimes eren menors d’edat, mentre que les 10 restants eren adultes, totes 
dones.

 — 2 víctimes havien estat privades de sentit perquè l’agressor els havia administrat 
substàncies. Una de les víctimes era menor i li havien administrat sedants prèviament 
a agredir-la. De l’altra no s’ha pogut saber quina substància li havien administrat. Les 
12 víctimes restants havien consumit: 8 alcohol, 2 cocaïna i de 2 no se sap.

 — Pel que fa al record dels fets, de les 14 víctimes en estat de submissió química, 
només 2 recorden els fets, 8 en tenen un record parcial i de 4 no s’especifica. Així 
doncs, d’aquest grup el 57,4  % de les víctimes tenen un record parcial dels fets. 
Aquesta dada contrasta amb el percentatge de víctimes del total de la mostra (sense 
comptar conformitats) sense record o amb record parcial, que és del 15,4 %. És a dir, 
el percentatge d’absència de record en el cas de víctimes en estat de submissió 
química augmenta exponencialment en relació amb el del total de la mostra.
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 — Els agressors són tots homes majors d’edat. D’aquests, 3 no reconeixen els fets, 7 
reconeixen les relacions sexuals però no el delicte, 3 reconeixen el delicte i en 1 cas es 
desconeix aquesta dada. Així doncs, en el 50 % dels casos d’aquest grup l’agressor va 
reconèixer la relació sexual però no el delicte, mentre que del total de la mostra els casos 
en què l’agressor reconeix la relació sexual però no el delicte es redueixen al 10 %.

 — És a dir, en el grup de víctimes en estat de submissió química es concentren la major 
part dels casos en què les víctimes no recorden els fets nítidament i els agressors 
reconeixen la relació sexual però no el delicte.

 — Pel que fa al lloc dels fets, la major part d’aquests delictes s’han comès en entorns 
d’oci (7 casos), i la resta s’han comès en l’àmbit laboral (2 casos), en el nucli de 
convivència (1 cas) i en altres entorns (4 casos). Els espais on s’han comès els fets 
han estat en el 50 % de les vegades espais de domini de l’agressor: casa seva (5 
casos), casa comuna on convivien agressor i víctima (1 cas) o el seu vehicle (1 cas). En 
5 ocasions ha estat en espais públics, com la platja (2 casos) o el carrer (1 cas); o en 
espais privats però freqüentats per públic, com una botiga (1 cas) o un bar (1 cas). 
En una ocasió els fets s’han produït a casa de la víctima i en una altra a casa d’amics 
comuns de la víctima i l’agressor.

 — En 9 casos el testimoni de la víctima és diferent que els fets provats, en 3 és similar 
perquè hi ha conformitat de les parts i en 2 no s’especifica el testimoni de la víctima. 
En relació amb el total de la mostra, es veu que també augmenten exponencialment 
els casos en els quals els testimonis de la víctima i els fets provats són diferents, que 
representen el 24,6 % en el total de la mostra i el 64,3 % en la mostra de víctimes en 
estat de submissió química.

 — Amb referència a la relació entre víctimes i agressors, en 4 casos eren completament 
desconeguts, mentre que en 8 casos es coneixien, o bé perquè hi havia una relació 
d’amistat (2 casos), professional (1 cas) o de confiança (1 cas), o bé perquè eren 
coneguts (4 casos). En 2 casos no se sap quina relació tenien. Així doncs, en el 57,1 % 
dels casos l’agressor i la víctima es coneixien.

 — En 12 dels 14 casos hi ha testimoni de la víctima, però només es considera creïble 
en 2 casos. En 2 casos es considera contradictori, en 2 casos manquen records, en  
1 cas no és creïble, en 1 cas és parcialment creïble, en 1 cas es considera incoherent i 
en 3 casos no s’especifica.

 — En 10 casos es compta amb testimonis perifèrics, tot i que només 3 són rellevants per 
a la condemna, 3 es consideren irrellevants i 4 parcialment rellevants per a l’absolució.

 — S’han elaborat informes mèdics en 8 dels 14 casos. D’aquests, en 3 casos el resultat 
ha estat irrellevant, en 3 casos ha estat rellevant per a la condemna, en 1 cas ha estat 
parcialment rellevant per a l’absolució i en 1 cas ha estat parcialment rellevant per a la 
condemna.
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 — Només s’han elaborat informes psicològics en 1 dels 14 casos, que ha resultat 
irrellevant per resoldre’l. No s’ha elaborat cap informe de credibilitat del testimoni, 
fet que resulta curiós, ja que el testimoni de la víctima només ha resultat creïble en 2 
dels 14 casos.

 — En 7 casos s’ha comptat amb altres proves perifèriques, com ara documents, 
gravacions de veu, vídeos, fotografies, objectes, etc. Aquestes proves han estat 
rellevants per condemnar en 1 cas, irrellevants en 2 casos, parcialment rellevants per 
condemnar en 1 cas, parcialment rellevants per absoldre en 2 casos i rellevants per 
absoldre en 1 cas.

 — La resolució judicial dels 14 casos amb víctimes en estat de submissió química ha 
estat de 8 absolucions i 6 condemnes. La prova decisòria per a les 8 absolucions ha 
estat la falta de proves en 2 casos, el testimoni de la víctima en 2 casos, el testimoni 
contraposat entre víctima i agressor en 3 casos i altres proves perifèriques en 1 cas. 
La prova decisòria de les 6 condemnes ha estat en 3 casos el reconeixement dels fets 
per part de l’agressor, els testimonis perifèrics en 2 casos i els informes mèdics en 1 
cas. Crida l’atenció que els testimonis de les víctimes siguin rellevants només per a 
l’absolució perquè es consideren contradictoris o perquè manquen records, i que per 
a la condemna la prova decisòria més freqüent sigui el reconeixement dels fets per 
part de l’agressor, seguida d’altres proves perifèriques. Sempre que el testimoni és 
contraposat entre la víctima i l’agressor el cas ha acabat amb absolució, i, tot i que hi 
hagués altres proves perifèriques, aquestes s’han considerat irrellevants.

 5.4.  Casos segons el record dels fets

La manca de record o el record parcial dels fets és un factor de vulnerabilitat de les 
víctimes que augmenta el risc que tenen de patir victimització secundària.

Aquest fet és d’especial rellevància en el cas de menors d’edat, ja que les seves capacitats 
cognitives estan menys desenvolupades. Tendeixen a recordar esquemes generals, però els 
costa més recuperar episodis específics. Concretament, afecta més els infants menors de 
5 anys, ja que és l’edat en què es produeix amnèsia infantil. També hi ha altres col·lectius 
especialment vulnerables a recordar els fets, com les persones amb diversitat funcional i 
les víctimes en estat de submissió química.

A més, també hi ha entorns o contextos en què es cometen els delictes sexuals que són més 
propicis a dificultar el record dels fets, ja sigui pel xoc traumàtic, per la situació personal de la 
víctima, per la manca de visió, etc. Tots aquests factors poden dificultar el record i, per tant, 
poden alterar el relat del testimoni de la víctima, que, a la vegada, pot tenir implicacions 
importants en la resolució judicial dels casos.

A la taula següent hi ha els resultats descriptius de les relacions que s’estableixen entre el 
record dels fets i els diferents factors que hi poden influir.
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Resultats descriptius de les variables que influeixen en el record dels fets

Variables
Hi ha record Hi ha record 

parcial No s’especifica

Nre.  % Nre.  % Nre.  %

Menor d’edat
<=5 anys (N=30) 11 36,7 6 20 13 43,3

> de 5 anys (N=133) 71 53,4 8 6 54 40,6

Víctima adulta 
(N=66) 40 60,6 7 10,6 19 28,8

Diversitat 
funcional (N=17)

Menor 3
41, 2

0
0

6
58,8

Adulta 4 0 4

Submissió 
química (N=14)

Menor 0
14,3

1
57,1

3
28,6

Adulta 2 7 1

Entorn dels fets

Intrafamiliar (Nre.=56)
Menor 30

53,6
5

8,9
21

37,5
Adulta 0 0 0

Oci (Nre.=25)
Menor 4

48
1

16
4

36
Adulta 8 3 5

Laboral (Nre.=12)
Menor 1

58,3
0

16,7
1

25
Adulta 6 2 2

Nucli convivència 
(Nre.=36)

Menor 14
44,4

5
13,9

14
41,7

Adulta 2 0 1

Altres (N=103)
Menor 32

54,4
3

4,8
31

40,8
Adulta 24 2 11

Variables
Hi ha record Hi ha record 

parcial No s’especifica

Nre.  % Nre.  % Nre.  %

Relat del testimoni

Creïble (Nre.=98)
Menor 56

81,6
6

6,1
10

12,3
Adulta 24 0  2

Incoherent 
(Nre.=6)

Menor 4
66,7

1
33,3

0

Adulta 0 1 0

Manca de record 
(Nre.=6)

Menor 0 4
100

0

Adulta 0 2 0

Contradictori 
(Nre.=9)

Menor 3
55,6

3
44,4

0

Adulta 2 1 0

No creïble 
(Nre.=9)

Menor 3
44,4

0
11, 2

3
44,4

Adulta 1 1 1

Parcialment creïble 
(Nre.=8)

Menor 2
75

0 1
25

Adulta 4 0 1

Informes de 
credibilitat (Nre.=53)

Menor 33
67,9

11
20,8

6
11,3

Adulta 3 0 0

Informes psicològics 
(Nre.=91)

Menor 54
71,4

12
13, 2

12
15,4

Adulta 11 0 2
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 — Dels col·lectius analitzats, amb diversitat funcional, submissió química, adultes 
i menors, les víctimes que tenen més dificultats per recordar els fets són les que els 
han patit en estat de submissió química, amb un 57,1 % de record parcial dels fets, 
seguides de les menors de 5 anys, amb un 20 % de record parcial; les adultes, amb 
un 10,6 %, i les menors de més de 5 anys, amb un 6 %. Les víctimes amb diversitat 
funcional o bé recorden els fets o bé no s’especifica, però cap no té un record parcial.

 — Amb referència al lloc o context on s’han comès els fets, en el context intrafamiliar 
o al nucli de convivència hi ha més víctimes menors d’edat que adultes, mentre que en 
l’ambient d’oci o laboral hi ha més víctimes adultes que menors. En els altres contextos 
inespecífics hi ha més menors que adultes, tot i que la diferència no és tan gran i hi ha 
més mostra de sentències sobre menors d’edat que sobre adultes. D’aquests entorns, 
l’intrafamiliar és l’únic que només té mostra de menors d’edat.

 — Els entorns en què hi ha més manca de record són, per aquest ordre, l’entorn laboral 
(16,7 %), l’oci (16 %), el nucli de convivència (13,9 %), l’intrafamiliar (8,9 %) i altres 
entorns inespecífics (4,8 %).

 — Pel que fa a la credibilitat del testimoni de la víctima, els casos en què el relat de la 
víctima s’ha considerat creïble són els que tenen més percentatge de record dels fets, 
el 81,6 % enfront del 6,1 % dels casos que recordaven parcialment els fets, seguits 
dels casos en què el relat s’ha considerat parcialment creïble, en què el percentatge 
de record dels fets ha estat del 75 %, i del 25 % en què no s’ha especificat. En els 
casos en què el relat dels fets s’ha considerat incoherent, el 66,7 % recordava els fets 
mentre que el 33,3 % tenia un record parcial.

 — En el 100 % dels casos en què la valoració judicial ha considerat que hi havia manca 
de record efectivament el record de la víctima era parcial. En els casos en què el relat 
s’ha considerat contradictori, hi havia record en un 55,6 %, mentre que el record era 
parcial en el 44,4 % dels casos. Finalment, en els casos en què s’ha considerat no 
creïble, el 44,4 % recordava els fets, mentre que l’11, 2 % en tenia un record parcial.

 — Cal recalcar que els informes de credibilitat del testimoni s’han fet la major part de 
les vegades (67,9 %) a persones que recordaven els fets, però només en el 20,8 % 
dels casos en què el record era parcial. La majoria dels informes psicològics sobre 
l’estat de les víctimes també s’han fet a persones que recordaven els fets (71,4 %), 
però només al 13, 2 % de les víctimes que tenien un record parcial.

 — Així doncs, hi ha un total de 21 sentències de la mostra en què s’evidencia una falta de 
record dels fets per part de la víctima. D’aquestes, cap no té diversitat funcional, 
però 8 havien patit el fet en estat de submissió química. Això vol dir que el 40 % de 
les que no recorden nítidament els fets tenen aquesta manca de record derivada de la 
submissió o la vulnerabilitat química.
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 — Pel que fa al reconeixement dels fets per part de l’agressor, cal destacar que, 
dels 21 casos en què les víctimes tenen un record parcial dels fets, cap agressor els 
reconeix. Encara més, 14 agressors no han reconegut els fets i 7 han reconegut la 
relació sexual però no l’han considerada delicte.

 — En relació amb el lloc dels fets, dels 21 casos amb record parcial, el 33,3  % ha 
ocorregut a casa de l’agressor i el 28,6 % a l’espai de convivència comú. La resta són 
localitzacions diverses.

 — Pel que fa a la relació entre víctima i agressor, en 3 dels 21 casos la víctima no 
coneixia l’agressor, en un cas es desconeix la relació que tenien, però en la resta de 
casos (80,9 %) els agressors i les víctimes es coneixien, o bé perquè eren família (5 
casos), coneguts (5 casos), persones de confiança de la víctima (6 casos) o perquè 
tenien una relació professional (1 cas).

 — La prova decisòria majoritària ha estat el testimoni de la víctima en un 42,9 % dels 
casos, seguit de la manca de proves en un 19 % dels casos, dels informes psicològics 
en un 14,3 % i dels testimonis contraposats entre víctima i agressor en un 9,5 %.

 — Curiosament, el testimoni de la víctima ha estat creïble només en el 28,6  % dels 
casos, mentre que en el 57,1 % s’ha considerat incoherent, contradictori, amb falta 
de records o no creïble. En el 14,3 % dels casos no s’ha especificat la valoració per part 
de l’òrgan sentenciador.

 — Pel que fa a la resolució judicial, dels 21 casos amb record parcial per part de la 
víctima, s’ha absolt el 47,6 % dels agressors i se n’ha condemnat el 52,4 %; en cap 
cas no s’ha arribat a conformitat de les parts.

 5.5.  Casos amb víctimes amb diversitat funcional

De les 240 sentències analitzades, hi ha 17 casos en què les víctimes tenien algun tipus de 
diversitat funcional. En destaquen els aspectes següents:

 — En aquests casos és d’especial rellevància que les víctimes passin pel procés judicial 
acompanyades de professionals que els puguin donar suport. A més, cal assegurar-se 
que aquestes víctimes tenen un procés amb totes les garanties.

 — Dels 17 casos, en 10 s’ha pogut comptar amb el testimoni de la víctima, en 2 casos 
no i en 5 no s’especifica. Dels 10 casos en què s’ha comptat amb el testimoni de la 
víctima, en 6 s’ha considerat que aquest era creïble, mentre que en 1 cas no s’ha 
especificat si ho és, en 1 cas s’ha considerat contradictori i en 2 casos s’ha considerat 
parcialment creïble.

 — En relació amb el record dels fets, en 10 dels 17 casos no s’especifica el record que 
tenen les víctimes i en 7 casos sí que hi ha record.
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 — En 11 casos s’ha comptat amb proves perifèriques, però en 6 no s’ha especificat. En 
8 casos s’ha comptat amb altres testimonis, en 6 casos no s’ha especificat i en 3 casos 
no hi ha hagut altres testimonis.

 — Els informes mèdics han estat presents en 6 causes, no han estat presents en 6 i no 
s’ha especificat si n’hi havia en 5. De les 6 causes en què hi havia informes mèdics, en 
5 han resultat ser irrellevants i en 1 ha estat rellevant per condemnar l’agressor.

 — Pel que fa als informes psicològics, han estat presents en 8 dels 17 casos, en 3 
casos no n’hi ha hagut i en 6 casos no s’ha especificat. En 2 casos l’informe l’ha fet la 
UVASI i en un cas la UTASI; en la resta de casos no s’ha especificat quins professionals 
han desenvolupat la prova pericial. Els resultats d’aquestes proves han estat bastant 
diferents: en 3 casos han estat rellevants per condemnar l’agressor, en 2 casos han 
estat parcialment rellevants per condemnar-lo, en 2 casos han estat parcialment 
rellevants per absoldre’l i en un cas ha estat rellevant per absoldre’l.

 — S’han fet informes de credibilitat del testimoni en 4 casos, en 10 no s’han fet i en 
3 no s’ha especificat. Dels 4 casos en què s’ha fet la prova de credibilitat del testimoni, 
ha estat rellevant per condemnar l’agressor en 2 casos, en un cas ha estat parcialment 
rellevant per absoldre’l i en un altre cas ha estat parcialment rellevant per condemnar-lo.

 — Finalment, la prova decisòria majoritària ha estat el reconeixement dels fets per part 
de l’agressor en 8 dels 17 casos amb víctimes amb diversitat funcional. En 5 casos la 
prova decisòria ha estat el testimoni de la víctima, en 2 casos la falta de proves, en un 
cas el testimoni contraposat entre la víctima i l’agressor i en un cas no s’ha especificat.

 — Pel que a fa a la resolució judicial, dels 17 casos de víctimes amb diversitat funcional, 
en 13 s’ha condemnat l’agressor i en 4 se l’ha absolt. De totes les condemnes, 7 han 
estat per conformitat.

6.  CONCLUSIONS I DISCUSSIÓ

La literatura revisada posa de manifest que la violència sexual és un fenomen 
amb una alta xifra negra i de difícil estudi. Les enquestes de victimització, 
així com els treballs dirigits a estudiar l’epidemiologia d’aquest tipus de violència, 
indiquen xifres més elevades d’aquest fenomen que les que indiquen les dades 
oficials de les quals es té constància. Alhora, apareixen casuístiques concretes 

que dificulten la identificació i la comprensió de la violència sexual, com per exemple 
els casos en què la víctima és una persona menor d’edat o en què la víctima no té cap o poc 
record dels fets.

En concret, la situació de no record o record parcial es pot donar per diverses raons, entre 
les quals podem destacar, entre d’altres, les següents:
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 — La manca de memòria per l’afectació emocional derivada dels fets.

 — La manca de memòria per trobar-se sota l’efecte d’alguna substància en el moment 
dels fets.

 — La manca de memòria per haver estat víctima dels fets a una edat molt primerenca i 
allunyada del moment en el qual es denuncia o es declara.

En resum, tractam d’un fenomen de difícil anàlisi per les seves pròpies característiques. Si, 
a més, concretam aquestes característiques en casuístiques d’encara més difícil estudi, els 
treballs que plantegen aquests aspectes tan concrets es redueixen encara més.

Derivat això, en el treball que es presenta es va plantejar estudiar la realitat de la 
violència sexual a les Illes Balears, amb especial atenció als procediments en els quals 
les víctimes d’aquesta violència sexual no recordaven els fets o els recordaven de forma 
parcial, fos per la raó que fos. En l’apartat que s’exposa a continuació, es presenten 
els aspectes principals observats en aquest estudi de forma resumida i concisa, per 
oferir una imatge visual i abreujada dels resultats obtinguts més rellevants en relació 
amb l’objectiu de l’estudi i poder-los tenir presents en la discussió. Més endavant, es 
discutiran, es relacionaran amb la literatura obtinguda i es donarà forma a la informació 
de la qual es disposa.

 6.1.  Conclusions

6.1.1.  Les sentències i els fets

 — Pel que fa a la resolució judicial, el 76,2 % de les sentències han estat condemnatòries, 
el 22,5 % absolutòries i en un 1,3 % dels casos la sentència ha estat condemnatòria 
per alguns fets i absolutòria per d’altres. Concretament, en els procediments amb 
víctimes menors d’edat el percentatge de condemna ha estat del 81,3 %, mentre que 
en les causes amb víctima adulta aquest percentatge baixa al 68,2 %.

 — Les conformitats suposen un 56,8 % del total de condemnes, de manera que la 
prova decisòria en la majoria de les causes ha estat el reconeixement dels fets 
per part de la persona agressora. En les causes amb víctimes menors, hi ha hagut 
reconeixement dels fets per part de la persona agressora en un 57,6 % dels casos. Pel 
que fa als procediments amb víctima adulta, aquesta xifra és del 51,1 %.

 — En el 43 % de les causes en què hi havia el testimoni de la víctima com a prova, 
aquest ha estat la prova decisòria per sentenciar. És a dir, en un 43 % dels casos el 
record dels fets per part de la víctima, evocat a través del seu testimoni, ha tingut un 
paper clau en la decisió judicial.
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6.1.2.  Les víctimes

 — Pel que fa a l’edat, la mitjana d’edat de les víctimes menors és de 9,95 anys, i la mitjana 
de les víctimes majors d’edat és de 35,05 anys (aquesta dada s’ha de considerar amb 
cautela, atès que s’ha pogut obtenir l’edat concreta de molt poques víctimes adultes).

 — Pel que fa al gènere, en les causes amb víctimes menor d’edat, en un 80,6 % dels 
casos es tracta de nines, i en un 19,4 %, de nens. En els procediments en què la 
víctima és adulta, són dones en un 95,7 % dels casos, i homes, en un 4,3 %. Així, 
els resultats reprodueixen les dades obtingudes que confirmen que la majoria de les 
víctimes de violència sexual són dones, nines i nins menors.

 — Del total de 240 sentències analitzades, en un 7,1  % la víctima tenia diversitat 
funcional psíquica. Segons dades de l’organització Plena Inclusión, un 1  % de la 
població espanyola presenta discapacitat intel·lectual o del desenvolupament (dada 
que cal considerar amb cautela, ja que les fonts oficials i públiques de les quals 
s’obtenen aquestes dades no són precises). Així, entenem que aquest grup es troba 
sobrerepresentat en la nostra mostra, resultat que va en la línia dels estudis que 
afirmen que les persones amb diversitat funcional presenten majors taxes de 
victimització que la població general.

 — En un 5,8 % dels casos de la nostra mostra és probable que la violència s’hagi comès 
en un context facilitat pel consum i/o l’administració de tòxics. Si separam 
aquesta dada segons si la víctima és menor d’edat o adulta, els resultats indiquen que 
en el primer cas el percentatge és del 2,4 %, mentre que en el segon és del 15,4 %. 
Aquest aspecte es comentarà amb profunditat més endavant.

 — Pel que fa al record dels fets, la majoria de víctimes, adultes i menors, els recorden. 
Del grup de víctimes adultes, recorda els fets un 85,1 % de la mostra. En el cas del 
grup de menors d’edat aquest percentatge és del 85,5 %. Val a dir, a més, que la resta 
de la mostra no és que no recordi els fets, sinó més aviat que el seu record és parcial 
o incomplet. Aquest aspecte també es comentarà amb profunditat més endavant.

D’altra banda, pel que fa al record parcial dels fets, les víctimes que més dificultats han 
presentat han estat les que van patir la violència sexual sota l’efecte de tòxics, seguides 
de les i els menors de 5 anys.

 — S’ha pogut observar que les persones que tenien un record dels fets complet han 
obtingut més credibilitat per part de l’òrgan sentenciador en comparació amb les 
persones que només en tenien un record parcial. Cal incidir que aquests resultats són 
tan sols descriptius, ja que el baix nombre de la mostra en cada grup no ha permès fer 
anàlisis de significació estadística.
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6.1.3. Els agressors

 — Pel que fa a l’edat, del total de 249 agressors que s’han jutjat en les 240 sentències 
analitzades, tan sols 8 (és a dir, el 3,2 %) eren menors d’edat. Les seves víctimes també 
ho eren.

 — Pel que fa al gènere, la mostra de persones agressores la conformen un total de 
98 % d’homes. Aquest resultat va en la línia de la resta d’estudis i estadístiques, que 
afirmen que bona part de la violència sexual és comesa per homes.

 — Pel que fa a les relacions entre agressor i víctima, quan aquesta és menor les més 
habituals han estat la de família i la de persona de confiança: entre les dues, representen 
un total del 67,1  % de les violències contra menors. Els resultats coincideixen amb 
la literatura, que afirma que la violència sexual contra menors sol ser comesa per 
part de persones conegudes, sovint del propi nucli familiar. Pel que fa a les relacions 
entre agressor i víctima en el cas de persones adultes, les més habituals han estat la 
de coneguts i la de desconeguts (entre les dues, sumen el 61 % de la violència sexual 
contra víctimes adultes).

 6.2.  Discussió

Com s’ha pogut veure tant en l’apartat anterior com en el de resultats, un dels aspectes 
importants d’aquest treball de recerca és que s’han separat els resultats diferenciant 
entre els procediments en què les víctimes eren adultes i aquells en què les víctimes 
eren menors d’edat.

Aquesta decisió s’ha pres per dues raons principals:

 — Per raons purament metodològiques, de manera que es poguessin fer les anàlisis 
amb grups diferenciats, intentant minimitzar al màxim els possibles biaixos presents 
en la informació obtinguda (per exemple, el fet que es tingués l’edat de la majoria de 
víctimes menors, però no l’edat de la majoria de víctimes adultes).

 — Per poder treballar de forma adequada i segons la fenomenologia diferencial, que, 
com és àmpliament conegut, es dona en funció de l’edat de les víctimes.

6.2.1.  La credibilitat del relat de la víctima

Una de les principals diferències que s’ha pogut observar en els procediments amb víctimes 
menors d’edat en contraposició als procediments amb víctimes adultes ha estat l’ús d’eines 
de credibilitat:

 — Pel que fa a víctimes menors, i com ja s’ha pogut veure en l’apartat de resultats, s’han 
utilitzat informes de credibilitat en 50 casos. Alhora, s’han usat informes psicològics 
també en 50 ocasions.
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 — En canvi, pel que fa a les víctimes adultes, els informes de credibilitat s’han utilitzat en 
tan sols 3 casos, i els informes psicològics en 23.

Cal tenir en compte que aquestes xifres s’han d’entendre quant als casos en què no hi ha 
hagut conformitat, ja que, dels casos en què sí que s’ha arribat a aquests acords, no es té 
informació de les proves practicades prèviament al judici.

Així, parlaríem d’una gran diferència de pràctica de proves del tipus informes 
psicològics i de credibilitat entre víctimes menors i majors d’edat. Per una banda, això 
es podria explicar per la manca de proves de credibilitat testades i específicament creades 
per a població adulta. La prova de credibilitat més extensament utilitzada a Espanya, i en 
molts altres països, en relació amb la valoració de la credibilitat és l’anàlisi de contingut basat 
en criteris (CBCA - Criteria-Based Content Análisis). La població original per a la qual va ser 
creada aquesta eina és la de menors víctimes d’abús sexual, i actualment encara hi ha una 
absència de validació d’aquesta eina en poblacions adultes, fet que suposa que en general 
es rebutgen els resultats que s’obtenen quan s’aplica a aquesta població.

Per tant, un dels compromisos que encara es té respecte de la credibilitat del relat de 
víctimes adultes en casos de violència sexual és la disponibilitat d’una eina testada i validada 
per a víctimes adultes que en permeti un ús acceptat en els procediments judicials. Aquesta 
necessitat es basa, a més, en dades d’altres estudis que ens indiquen que els jutges i les 
jutgesses habitualment tenen en compte els resultats dels informes i les eines pericials a 
l’hora de prendre una decisió sustentada en un procediment. Això s’ha trobat en diverses 
poblacions, diversos tipus de delictes i fins i tot diversos tipus de procediments (Soria i 
Hernández, 1999; López, 2005; Domínguez, Gamero, González i Roca, 2009; Aragonès, 
Farran, Guillén, Rodríguez, 2018). Per tant, la primera conclusió del nostre estudi és deixar 
palesa la necessitat de treballar en la construcció i la validació d’eines d’avaluació de 
la credibilitat de víctimes adultes, de manera que els professionals puguin fomentar la 
presa de decisions informada i empírica per part dels òrgans judicials, tal com sí que és més 
habitual que es faci en menors.

6.2.2.  El record dels fets

Un altre aspecte que cal tenir en compte en aquest estudi és el record dels fets, així com les 
raons subjacents a la manca de record o de record parcial sobre l’episodi de violència. 
Així, una dels motius àmpliament coneguts perquè aparegui aquesta manca de record és el 
consum d’alguna substància per part de la víctima, ja sigui voluntari o forçat.

  Casos amb víctimes en estat de submissió química

Els estudis insisteixen en la falta d’informació que es té sobre aquest fenomen 
i l’especial xifra negra que representa. Es pot afirmar —i això s’ha constatat en 
la cerca bibliogràfica d’aquest treball— que hi ha pocs estudis que analitzin el 
fenomen i, molts dels que l’analitzen ho fan des de la vessant toxicològica 
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perquè són organismes forenses i medicsolegals els que fan els estudis. Per tant, a hores 
d’ara, no sembla que hi hagi un acord sobre quin percentatge de casos de violència sexual 
es produeix en el marc d’un consum o d’una administració de tòxics.

Tot i així, els estudis internacionals i nacionals que s’han pogut consultar indiquen xifres 
tant dispars que van del 4,1 % fins al 34,9 % en funció de l’organisme que fa l’estudi o de 
si es diferencia entre submissió i vulnerabilitat química. Totes les estadístiques consultades 
han inclòs població major i menor d’edat. En el nostre estudi, s’han trobat un total de 14 
casos en els quals es considera compatible que la violència estigués facilitada pel consum de 
drogues, ja sigui aquest voluntari per part de la víctima o forçat per part de l’agressor. Això 
suposa un 5,8 % de casos facilitats per tòxics del total de les sentències analitzades.

En aquest sentit, i en vista dels resultats, és important destacar diversos aspectes:

 — Cal incidir en la importància de valorar quin organisme fa l’anàlisi i de quina informació 
disposa. En aquest sentit, creim que és lògic i esperable que els estudis que facin 
organismes legals, mèdics i forenses trobin percentatges més elevats d’aquest fenomen, 
ja que és on n’arribaran més casos, precisament per poder comprovar i contrastar que 
s’hagin produït realment i, per tant, és on més evidència es tindrà d’aquest fenomen. 
Així, hi ha una clara diferència de resultats entre aquests organismes i d’altres que no 
tenen accés a mostres tan grans, per un motiu clar: l’accessibilitat a les dades.

 — És important destacar que coincidim amb la idea que es proposa en altres estudis i 
treballs que aquest tipus de delicte es denuncia poc i arriba encara menys a òrgans 
judicials sentenciadors, per raons com ara la manca de record, la dificultat per 
identificar haver estat victimitzada, o les baixes dosis que es fan servir i que, per tant, 
resulten difícils de detectar en una anàlisi després que hagin passat unes quantes 
hores.

Per això, insistim —en la línia de les propostes ja àmpliament conegudes— en 
l’alta xifra negra d’aquest fenomen, que dificulta poder estudiar-lo. Si comparam 
els resultats de la nostra mostra (que és purament judicial, ja que es conforma de 
sentències de l’Audiència Provincial de Palma) amb les estadístiques observades en la 
cerca bibliogràfica, podem veure que un dels percentatges més baixos és el del nostre 
estudi.

Així, creim que és possible que el nombre de casos de violència sexual facilitada 
per consum de drogues que arriba als òrgans judicials sigui ínfim en relació 
amb els casos que realment es produeixen.

 — Un aspecte rellevant que ens ha cridat l’atenció i que consideram important destacar 
és el percentatge de violència sexual facilitada per drogues en la població de 
menors d’edat del nostre estudi.
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Si observam els casos de violència sexual facilitada per drogues i separam la nostra 
mostra entre víctimes adultes i víctimes menors d’edat, el percentatge en les primeres 
és del 15,4 % i el de les segones és del 2,4 %. Com s’ha vist anteriorment pel que fa 
a altres aspectes, hi ha una gran diferència segons si les víctimes són adultes o 
menors d’edat. Per tant, creim que el percentatge obtingut en el nostre estudi amb 
referència al total de la mostra quan s’analitza aquest fenomen tendeix a l’esquerra 
de la corba per aquest efecte.

Després de l’anàlisi qualitativa dels casos, s’ha pogut comprovar que el 2,4  % en 
el cas dels menors d’edat correspon concretament a 2 casos, i en tots dos va ser 
l’agressor qui va administrar els tòxics a les víctimes. En el cas de les víctimes adultes, 
el 15,4 % correspon a 12 casos, tots de vulnerabilitat química i en la majoria de casos 
per alcohol (cosa que també coincideix amb la literatura consultada, que afirma que 
aquesta substància és la més habitual en casos de submissió/vulnerabilitat química).

És interessant poder fer un breu apunt sobre la diferència percentual entre els dos grups 
d’edat, que creim que es podria explicar per tres aspectes principals:

 — En la població adulta és més fàcil que hi trobem violències que es cometen en entorns 
d’oci, en què és més habitual que hi hagi consum o administració de substàncies i, per 
tant, més situacions de vulnerabilitat química. En aquest sentit, és lògic i comprensible 
que el percentatge sigui més elevat en víctimes adultes.

 — Consideram que en molts dels casos de violència sexual a menors les eines de control 
i manipulació de les víctimes es relacionen molt més amb la pròpia fenomenologia 
dels abusos sexuals infantils, motiu pel qual els agressors d’aquestes víctimes utilitzen 
altres eines que no requereixen recórrer a l’administració de substàncies.

 — Per últim, també cal tenir en compte que els riscs associats a l’administració de 
substàncies a menors d’edat són elevats i fins i tot poden provocar la mort en infants 
de curta edat. Així, trobam que és un mètode al qual recorren poc els agressors perquè 
la valoració del risc que s’hi associa és massa elevada. Tot i així, no és un fenomen que 
no es doni mai, com es pot comprovar en aquest estudi.

  L’estat de la víctima en el moment dels fets

Volem dedicar un espai a parlar dels resultats obtinguts i de la confluència entre la variable 
del record dels fets i la de l’estat de la víctima (referent, entre d’altres, al consum de tòxics). 
En aquest sentit, s’ha fet principalment una anàlisi qualitativa, atès que la baixa quantitat 
de casos ens ha impedit fer una anàlisi estadística significativa amb metodologia rigorosa.

S’ha pogut observar que, dels 14 casos en què la violència sexual havia estat facilitada pel 
consum o l’administració de tòxics, un 57,7 % de les víctimes recordaven els fets tan sols 
de forma parcial, i tan sols 2 de les 14 víctimes recordaven els fets per complet.
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Així, haver consumit tòxics, ja sigui de manera voluntària o involuntària, es relaciona 
exponencialment amb la manca de record. De fet, en el grup de víctimes en estat de 
vulnerabilitat o submissió química, també hi ha concentrat el major percentatge de casos 
en què el testimoni de la víctima i els fets finalment provats són diferents (9 de 14 casos). 
A més, del total de víctimes que tenien un record parcial dels fets, en quasi un 40 % la 
raó d’aquest record parcial ha estat la submissió o vulnerabilitat química a la qual va estar 
subjecta la víctima. És a dir, hi ha una sobrerepresentació de víctimes sota l’efecte de tòxics 
en el grup amb record parcial, que a més acaba sent un factor de dificultat en els 
processos judicials que no se supleix mitjançant altres eines.

De la mateixa manera, en l’anàlisi qualitativa d’aquest treball també s’han trobat 
evidències que fan pensar que haver estat víctima estant sota els efectes de tòxics influeix 
negativament en la credibilitat que es dona al testimoni, perquè tan sols 2 d’aquestes 14 
víctimes han estat testimonis qualificats com a creïbles (la resta poden haver estat parcialment 
creïbles per diverses raons, però no de forma total). A més, la valoració de la credibilitat 
d’aquestes víctimes no s’ha basat en cap informe tècnic i/o pericial. Aquest és un fenomen 
ja prèviament comentat en altres treballs i que suposa un greu problema per a les víctimes en 
aquesta situació, ja que l’estat en el qual es trobaven en el moment dels fets invalida sovint el 
seu testimoni en els processos judicials, la qual cosa, no tan sols es converteix en una dificultat 
en la causa mateixa, sinó també en un efecte més de la revictimització secundària.

Centrant-nos en les resolucions d’aquestes sentències en concret, i com ja s’ha pogut 
veure en l’apartat de resultats, el testimoni de la víctima no ha estat rellevant per 
a cap de les sentències condemnatòries de les causes amb possible submissió o 
vulnerabilitat química. És a dir, tot i que s’hauria pogut considerar el seu testimoni creïble, 
la decisió final s’ha pres independentment del que explicàs la víctima. En canvi, en 2 dels 
8 casos d’absolució el testimoni de la víctima sí que ha estat decisiu, però per absoldre la 
persona denunciada. Alhora, els casos en què el testimoni de la víctima i de l’agressor eren 
contraposats han acabat també en sentència absolutòria.

En vista d’aquestes dades, sembla que serà molt difícil que els casos en què la víctima està 
sota els efectes d’una substància en el moment dels fets es resolguin amb una sentència 
condemnatòria si tan sols es té el testimoni de la víctima.

  El reconeixement per part de les persones agressores

Un aspecte que ens ha cridat l’atenció és el fet que cap persona no tingui cap record dels fets. 
Creim que aquest aspecte es pot relacionar amb la circumstància que les persones que no 
recorden els fets tendeixen a interposar menys denúncies, ja sigui per manca mateixa de 
record dels fets o per les possibles conseqüències d’aquesta manca de record, entre d’altres.

En aquest mateix sentit, també s’ha pogut observar que en el grup de vulnerabilitat química 
hi ha un percentatge elevat d’agressors que reconeixen les relacions sexuals però no el 
delicte.
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Així, ens trobaríem amb agressors que no identifiquen la seva conducta com a violència 
sexual, tot i que la víctima estigués sota l’efecte de tòxics i, per tant, sense capacitat per 
donar el seu consentiment per mantenir relacions sexuals de forma lliure. Aquest punt és molt 
important, ja què és una distorsió habitual en els agressors sexuals, i fins i tot socialment, que 
pot derivar en culpabilitzar la víctima i responsabilitzar-la de la violència patida.

  El record segons l’edat de la víctima

Una altra dada en què consideram important incidir en relació amb el record és el percentatge 
de record parcial que presenten les víctimes menors i majors d’edat. Així, en el nostre estudi 
hem trobat que no sembla que hi hagi diferències rellevants entre la capacitat de 
recordar de les i els menors i la de persones adultes:

 — Del total del 97 de sentències amb víctimes menors de les quals es va poder tenir 
informació sobre el record dels fets, aquest era bo en un 85,5 % dels casos.

 — Pel que fa a les causes amb víctimes adultes, del total de 47 en les quals es va poder 
valorar el record dels fets, aquest era bo en un 85,1 % dels casos.

Podem plantejar que la capacitat de recordar i d’evocar els fets per part de les i els menors 
és similar a la de les víctimes adultes del nostre estudi. Aquest resultat estaria en la línia, per 
exemple, de l’estudi fet per Clubb, Follmer i Baker-Ward (1997), en el qual van concloure 
que la memòria de les i els menors, fins i tot a llarg termini, era prou bona. Alhora, també es 
podria explicar aquest resultat per una major sensibilització del sistema i dels òrgans judicials 
cap al funcionament de la memòria dels menors d’edat, però no tant cap a la memòria 
de les persones adultes. D’aquesta manera, seria possible que el nivell d’exigència que 
requereixen els òrgans judicials al record dels episodis de violència contra menors sigui més 
baix que al de víctimes adultes.

Atesa la bibliografia consultada sobre el fenomen de l’amnèsia infantil, 
hem volgut observar els resultats pel que fa al record dels fets separant la 
mostra de menors d’edat en dos grups diferenciats: menors de 5 anys i 

majors de 5 anys. De nou, la grandària de la mostra dels dos grups ha impedit fer anàlisis 
estadístiques significatives, però els resultats descriptius obtinguts resulten interessants: en 
el grup de menors de 5 anys hem trobat més presència de record parcial (un 35,3 %) que 
en el grup de majors de 5 anys (un 10 %).

Així, sembla que allò que s’indica a la literatura consultada sobre la dificultat especial que 
menors de tan curta edat puguin elaborar i recordar uns fets viscuts es reprodueix en aquest 
estudi. Tot i que sí que hi ha casos en què sembla que conserven el record, en d’altres i 
en major mesura en comparació amb menors d’edat més elevada el record que tenen és 
parcial. Desafortunadament, en aquest estudi no s’ha pogut indagar en l’elaboració del 
record i les fonts que han permès aquesta elaboració, per tal de contrastar si aquests records 
eren propis de les i els menors o més aviat una construcció a partir del que persones adultes 
referents havien relatat sobre l’episodi.
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  La memòria traumàtica

Un dels aspectes que tradicionalment s’ha estudiat sobre la memòria i els esdeveniments 
traumàtics, com ara podria ser la violència sexual, és com afecten els records. Basant-nos en 
la bibliografia consultada, no hi ha un acord pel que fa a si aquestes memòries són pitjors 
o millors (entenent que amb aquests adjectius feim referència a la qualitat de les memòries) 
que les neutrals, sinó que els estudis donen dades diferents i arriben a diverses conclusions.

En la nostra mostra en concret, no hem trobat evidència que, en general, hi hagi una manca 
de record dels fets traumàtics viscuts, ja que en els casos en què el record era parcial això 
es relacionava més amb altres aspectes com ara haver-se trobat sota l’efecte de tòxics en el 
moment dels fets. Tot i això, cal considerar aquestes dades amb cautela pel baix volum de la 
mostra de què hem pogut disposar en la qual hi hagués informació sobre el record dels fets.

  Casos amb víctimes amb diversitat funcional

Pel que fa les víctimes amb diversitat funcional, i com s’ha comentat en el punt anterior, 
aquestes estan sobrerepresentades en la nostra mostra. Això reprodueix els resultats 
àmpliament observats que indiquen una major victimització d’aquest col·lectiu en 
comparació amb la població general.

Pel que fa a la credibilitat, dels 10 casos en què s’ha comptat amb el testimoni de la 
víctima, en un 60 % aquest s’ha considerat creïble. Pel que fa al record dels fets, del total 
de 17 casos de víctimes amb diversitat funcional, hi havia record en menys de la meitat del 
casos i, en la resta, no s’especificava. Hi ha hagut sentència condemnatòria en un 76,5 % 
de les causes amb víctima amb diversitat funcional, percentatge que se situa entre les causes 
amb víctimes adultes amb condemna (les menys condemnades) i les causes amb víctimes 
menors d’edat amb condemna (les més condemnades).

És difícil valorar el record en aquests casos, ja que manca informació important, com ara el 
quocient intel·lectual o el grau d’afectació; per tant, no es poden interpretar els resultats 
segons la bibliografia que ha estudiat aquest aspecte. Creiem que és important destacar 
que no ens consta, per les sentències analitzades, que les persones amb diversitat funcional 
anassin acompanyades de professionals durant el procediment judicial. Sí que hi consten 
informes pericials, però no professionals que hagin fet la tasca d’acompanyar la víctima amb 
diversitat funcional per facilitar-ne el pas pel procediment judicial i garantir que es fessin les 
adaptacions pertinents a les seves necessitats. Aquesta ens sembla una gran mancança del 
sistema judicial, ja sigui per desconeixement dels recursos especialitzats com per falta de 
sensibilització sobre la problemàtica.

Creim que és important que es fomenti l’ús d’aquests serveis de forma habitual, ja que 
consideram necessari l’acompanyament professional en aquests casos.
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  Les resolucions judicials

Pel que fa a la relació entre el record dels fets i la valoració de credibilitat feta per l’òrgan 
sentenciador, els resultats indiquen el aspectes següent:

 — Els casos en què el relat de la víctima s’ha valorat com a creïble són els que tenen més 
percentatge de record.

 — Per contra, en els casos en què hi havia record parcial, tan sols s’ha donat credibilitat 
al 28,6 % dels casos.

Així, sembla que es produeix el fenomen de la persuasió trivial. És possible que el fet 
de que la víctima hagi estat capaç de donar més detalls, per irrellevants que fossin, hagi 
influït en la valoració de la credibilitat del seu testimoni. Per contra, és possible que si les 
víctimes no han donat detalls específics, tot i que tampoc fossin rellevants, la valoració 
de credibilitat hagi estat menor per la manca d’aquests detalls. Cal incidir que, tot i que 
se sap que la memòria humana té tendència a retenir esquemes generals i obviar certs 
detalls irrellevants, està documentat com els òrgans judicials solen passar per alt aquest 
fet i requereixen dades concretes, com ara dates, moments del dia, etc. D’altra banda, 
crida l’atenció que, en quasi la meitat dels casos en els quals el relat s’ha considerat 
contradictori, el record que se’n tenia era parcial. Pensem que és possible que en els 
casos de record parcial s’hagi pressionat la víctima a recordar més enllà de les seves 
possibilitats, la qual cosa ha influït en l’aparició de detalls que després s’hagin catalogat 
com a contradictoris i que, possiblement, no haurien aparegut en el relat espontani de 
la víctima.

Creim que aquesta tendència del sistema judicial a demanar uns nivells sovint 
molt exigents a la memòria humana no tan sols no és realista, sinó que fins i 
tot pot influir negativament en la decisió que prengui l’òrgan sentenciador. 
Per tant, és urgent incloure el coneixement que es té sobre la memòria 
humana en el dia a dia dels diferents òrgans judicials i que aquests es 

puguin sensibilitzar respecte de demandes adequades i coherents amb el seu funcionament. 
Alhora, els resultats indiquen que l’ús que es fa d’eines de credibilitat i/o d’avaluació 
psicològiques en els casos en què el record és parcial és molt menor que en els casos en 
què hi ha un bon record. Per tant, pensam que no s’estan utilitzant prou eines, sobretot 
quan més es necessiten.

Si ens centram en els 21 casos del total de la mostra en què s’evidencia una manca 
de record, que s’ha catalogat com a record parcial, trobam que la principal raó 
documentada és que la víctima estigués sota l’efecte de tòxics en el moment dels 
fets. En el context de la mostra amb record parcial, s’ha absolt quasi la meitat dels 
denunciats. Si comparam això amb la dada general d’absolució de la mostra, que és 
aproximadament del 22 %, podem veure que en casos de record afectat l’absolució 
està sobrerepresentada.
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És a dir, la manca de record va en detriment de resolucions condemnatòries. Així, hi ha 
una realitat judicial en la qual es combinen la manca de records i la manca de proves 
pericials en víctimes adultes, en un context en què el testimoni de la víctima és la prova 
més utilitzada per prendre la decisió sobre la resolució judicial. En aquest cas concret, doncs, 
si els òrgans judicials, així com els equips d’atenció a víctimes i els equips tècnics pericials, no 
hi posen les eines, resultarà difícil poder fer sentències condemnatòries.

D’entre aquestes 21 sentències amb record parcial que hem analitzat, en cap no hi ha 
reconeixement dels fets per part del denunciat. En 7 casos (33 % aproximadament 
del total) la persona denunciada admet les relacions sexuals però no el delicte. Així, 
creim que és important destacar la manca d’identificació de la violència i la falta de 
consentiment per part dels potencials agressors, que, tot i que no neguen l’existència de 
relacions sexuals, sí que refusen que aquestes es cometessin en un context de violència 
o abús. Aquest aspecte resulta especialment preocupant si aquestes sentències resulten 
absolutòries, ja que la persona denunciada pot veure reforçada la seva percepció 
d’innocència, i el fet que el sistema judicial no dicti el compliment d’un tractament 
específic dificultarà que canviï i farà que dugui a terme una altra vegada aquesta 
conducta sense ni tan sols identificar-la.

6.2.3.  L’edat de les víctimes

Finalment, un altre aspecte que cal destacar del nostre estudi, i que ens va sorprendre 
en el moment de la recollida de dades, és el baix nombre de procediments als quals 
vam poder tenir accés en què la víctima fos una persona adulta. Tenint en compte 
que la cerca va incloure procediments dels darrers 5 anys a les Illes Balears, que és una 
de les comunitats autònomes del país en què segons les estadístiques es cometen més 
agressions sexuals, trobam que 65 procediments amb víctima adulta d’un total de 
240 casos és una xifra sorprenentment baixa. Per contra, els procediments amb 
víctimes menors conformen un total de 169 causes, més del doble que les causes 
amb víctima adulta.

Considerant que les estadístiques i els estudis ens diuen que les denúncies de violència 
sexual contra menors d’edat són menys habituals que les denúncies de violència sexual 
contra persones adultes, ens sobta que en la nostra mostra el primer grup sigui el més 
representatiu.

Si pensam que en la cerca de sentències tan sols vam poder trobar causes sentenciades 
per l’Audiència Provincial de Palma perquè eren les que complien els requisits que vam 
introduir, una de les explicacions que plantejam és que les causes amb víctimes adultes 
no arriben fins a aquest òrgan, sinó que se sentencien als jutjats penals. Això implicaria 
que en les causes amb víctima adulta, en general, es demanen penes més baixes que 
en les causes amb víctimes menors d’edat, ja que a l’Audiència Provincial de Palma es 
jutgen, entre d’altres, els delictes greus pels quals es demanen com a mínim penes de 
5 anys de presó.
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7.  LIMITACIONS I PROPOSTES

 7.1.  Limitacions

Aquest estudi té una sèrie de limitacions que poden influir en la interpretació dels resultats.

Primer de tot, les sentències de violència sexual a les Illes Balears en els darrers 5 anys 
s’han obtingut únicament a través dels casos jutjats per l’Audiència Provincial de 
Palma, ja que, tot i que es va fer una recerca de tots els òrgans judicials, aquestes eren les 
úniques públiques disponibles. Aquest aspecte condiciona l’anàlisi perquè molts de casos de 
delinqüència sexual es processen als jutjats penals.

Així mateix, cal destacar que moltes de les sentències revisades estan incompletes perquè 
manca informació respecte de l’edat de la víctima, el seu estat, el testimoni, les proves 
perifèriques, etc. A més, les conformitats suposen més de la meitat de les sentències 
recollides i, com a conseqüència del reconeixement dels fets en el judici oral, no s’han pogut 
extreure dades sobre el record. Això ha suposat una gran quantitat d’informació perduda.

Les poques sentències de víctimes amb record parcial o sense record trobades han 
derivat en un canvi en la perspectiva a l’hora d’analitzar els resultats, ja que la metodologia 
emprada en l’estudi és principalment quantitativa, però en la recollida de les dades es van 
incloure variables qualitatives per poder contextualitzar de forma més completa la 
informació. A causa dels pocs casos que hi ha en relació amb el record, se n’ha fet una 
anàlisi qualitativa per poder obtenir resultats que facilitin la comprensió d’aquest fenomen. 
Així, una limitació important és que cal prendre els resultats amb cautela, perquè no es 
tracta d’estadístiques significatives, i, per tant, no es poden generalitzar.

Finalment, els resultats d’aquesta recerca no han pogut ser comparats amb altres estudis, 
tant nacionals com internacionals, que explorin la violència sexual sense record pel buit 
que hi ha en la literatura sobre aquest tema. Els pocs estudis trobats fan referència a 
la submissió i la vulnerabilitat química, però les xifres són poques i dispars. En aquest sentit, 
l’absència parcial o completa del record no tan sols està relacionada amb la presència de 
substàncies que alterin l’estat de consciència de la víctima, sinó que també pot derivar 
d’altres factors interns o externs de la persona com a conseqüència del succés traumàtic 
mateix, l’edat o altres característiques o el temps transcorregut fins a la denúncia o la 
declaració. Malgrat la importància que té el testimoni de la víctima en els processos judicials 
—i, en concret, en els que estan relacionats amb la violència sexual atesa l’ocultació amb la 
qual se sol produir el delicte—, és una realitat descuidada.

 7.2.  Propostes

Les nostres propostes van encaminades a donar més visibilitat i atenció de qualitat a 
les víctimes de la violència sexual, amb especial al·lusió a les que presenten dificultats 
vinculades al record dels fets, amb l’objectiu, tant de reduir la revictimització que es produeix 
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en la resposta dels diferents sistemes intervinents i de la societat mateixa, com de pal·liar 
aquest tipus de violència.

7.2.1.  Propostes dirigides al sistema judicial

Com s’ha reflectit en el desenvolupament d’aquesta investigació, el testimoni de la 
víctima i la qualitat d’aquest que requereix l’òrgan judicial suposen una prova fonamental 
en l’enjudiciament del delicte i en el desvirtuament del principi in dubio pro reo.

Hi ha casos, com els que estan relacionats amb la manca de record, en els quals aquest 
testimoni és difús, incongruent, contradictori o fins i tot no existeix. Massa sovint això 
suposa una falta de resposta judicial, no tan sols per la dificultat de provar la veracitat del 
testimoni, sinó també per una manca de sensibilització a l’hora d’usar d’eines probatòries 
que puguin pal·liar la manca de record. Aquesta falta de resposta no eximeix la víctima de 
les conseqüències que comporta haver patit la violència sexual i, alhora, tampoc no hauria 
d’eximir l’autor de la seva responsabilitat.

En aquest sentit, es proposen les accions següents:

 — Quant als requisits jurisprudencials relacionats amb la declaració de 
la víctima, és a dir, la credibilitat, la versemblança i la persistència en 
l’acusació, cal treballar per comprendre la relació entre l’estat de 
la víctima, l’afectació derivada dels esdeveniments traumàtics, 
característiques com ara la diversitat funcional, la curta edat…, 
i l’impacte en la memòria, perquè es puguin cercar eines alternatives quan hi ha 
evidències de dificultats per recordar.

 — En relació amb l’anterior, creim fonamental crear, validar i aplicar proves de 
credibilitat del testimoni tant per a les víctimes menors d’edat com per a les víctimes 
adultes, sobretot tenint en compte la carència en l’aplicació en aquest darrer grup, 
i també aplicar més sovint altres proves perifèriques, com peritatges psicològics. 
Aquestes eines són necessàries per donar suport a la víctima mateixa i als jutges.

 — Consideram necessari posar en el focus no tan sols les víctimes, sinó també els 
agressors.

 — El testimoni de la víctima s’ha de recollir tenint en compte les característiques i 
les necessitats de la persona, amb especial protecció als infants i altres col·lectius 
vulnerables.

 — Un altre aspecte per evitar la revictimització és que la víctima declari al més aviat 
possible després de la denúncia dels fets, així com que es redueixi el nombre 
de declaracions, tal com s’exposa en el preàmbul VII de l’Estatut de la víctima del 
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delicte. En aquest sentit, la dilatació del procés judicial pot tenir com a conseqüència 
la pèrdua de records i, per tant, una menor credibilitat de la versió de la víctima en la 
fase de judici oral. Per això, es recomana fer la prova preconstituïda en els casos de 
violència sexual, tant en menors d’edat com en persones adultes.

 — En el cas de la violència sexual facilitada per tòxics, compartim la proposta recollida 
en la Memòria de la Fiscalia General (2019), que s’orienta a introduir en els protocols 
d’actuació accions encaminades a accelerar la resposta de les víctimes per tal 
de pal·liar la manca de proves que sol derivar d’aquests casos. Aquests protocols 
proposen millores en la recollida i l’anàlisi precoces de mostres, rellevant des del punt 
de vista ginecològic i toxicològic; en l’acompanyament emocional i psicològic de 
la víctima per part de professionals des del moment en què interposa la denúncia, 
perquè puguin ajudar a entendre l’estat de la víctima, etc.

 — És necessària més formació especialitzada i sensibilització dels agents judicials 
i la resta de professionals que es troben dins el circuit de l’atenció a la víctima, 
com ara les forces i els cossos de seguretat, el personal sanitari, els professionals 
d’acompanyament, etc.

 — Seria convenient desenvolupar i aplicar una llei específica en matèria de violència 
sexual.

7.2.2.  Propostes dirigides a les entitats i als serveis

La responsabilitat de donar una resposta eficaç a la violència sexual no només 
recau en el sistema judicial, sinó que també és un treball del sistema social, 
de les entitats i dels serveis que estan en contacte amb les víctimes i amb els 
possibles agressors. Per això, es proposen les actuacions següents:

 — La via d’accés als serveis d’atenció i d’acompanyament a les víctimes no ha de ser, en cap 
cas, la denúncia, ja que els delictes de violència sexual es denuncien en menor mesura 
que altres tipus delictes, i encara més si parlam de violència sexual relacionada amb un 
record parcial o absent. Per tant, és essencial fer un major esforç a l’hora de construir 
espais segurs i especialitzats en aquest tipus de violència als quals les víctimes 
puguin recórrer sense ser jutjades, respectant les decisions que prenguin i des d’un 
model d’acompanyament i d’apoderament de la víctima. Cal entendre que la denúncia 
no és sempre la via que necessiten totes les víctimes, i hem de tenir la capacitat de 
cobrir les necessitats de les persones afectades posant les seves decisions al centre, sense 
obligar-les a endinsar-se en un procediment judicial si elles no ho volen fer.

 — En relació amb el punt anterior, consideram que és necessari que hi hagi serveis 
especialitzats en violència sexual amb equips interdisciplinaris que donin 
suport a la víctima en l’abordatge del primer impacte, és a dir, quan succeeix el fet, així 
com en la recuperació posterior. També són necessaris serveis de suport a la persona 



La violència sexual sense record a les Illes Balears

65   

supervivent que puguin proporcionar informació, orientació i acompanyament als 
recursos d’atenció primària i específics.

 — Entenem que cal promoure una resposta integrada entre els diferents sistemes 
que eviti la victimització secundària i que doni suport a la víctima en les 
diferents àrees, crear xarxes de treball i reforçar la coordinació. Per això:

 • Cal potenciar que el fet que la víctima cerqui recursos no suposi, per exemple, 
haver de relatar el succés moltes vegades.

 • Cap potenciar que les víctimes de violència sexual puguin tenir referents a llarg 
termini i que no es trobin que les persones que les acompanyen canviïn cada parell 
de mesos, motiu que pot revictimitzar-les per haver de reiniciar el procés terapèutic 
cada vegada que la professional canvia.

Per poder assegurar això, calen recursos econòmics que assegurin llocs de feina 
estables i dignes per a les treballadores d’aquests serveis.

 — Cal treballar amb la víctima el significat de la denúncia, el procés que implica, així 
com els obstacles a què haurà de fer front, per evitar expectatives que no s’ajustin a la 
realitat de la resposta judicial i de la societat en general, i per poder potenciar que la 
seva decisió estigui basada en informació objectiva i realista.

 — Creim necessari crear i aplicar un protocol interdisciplinari, i des de diferents 
àmbits, per abordar la violència sexual, amb especial atenció a víctimes vulnerables: 
menors d’edat, persones en estat de submissió química, persones amb diversitat 
funcional, persones migrades, col·lectiu LGTBIQA+, etc. Cal fomentar la creació i el 
manteniment de recursos dirigits a atendre les característiques i les necessitats concretes 
d’aquests col·lectius especialment discriminats, estigmatitzats i/o vulnerables.

 — Entenem que cal afavorir i ampliar iniciatives com els punts d’informació i d’atenció 
a la violència sexual dirigits a la ciutadania, situats en determinants contextos de 
risc, com l’oci. Cal destacar, en aquest sentit, la campanya «No i Punt! De festa, Palma 
lliure d’agressions sexistes i sexuals» de l’Ajuntament de Palma.

 — Veim la necessitat que hi hagi serveis i recursos per abordar la violència sexual 
amb els potencials agressors per prevenir tant la comissió del delicte com la 
reincidència amb tractaments concrets i especialitzats. És important que no oblidem 
mai que la violència sexual es produeix perquè l’agressor la comet i que, per tant, 
treballar des d’aquest punt és vital per posar fi a aquest tipus de violència.

7.2.3.  Propostes dirigides a investigacions futures

La invisibilització i el silenci que caracteritza la violència sexual dificulta la 
comprensió de la magnitud i l’impacte d’aquest fenomen. Una realitat encara 
més invisibilitzada és la que s’ha tractat en aquesta investigació sobre el 
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record, ja que hi ha una falta d’informació sobre aquest aspecte i, com s’ha pogut fer 
palès, el no record està estretament relacionat amb la impunitat de l’agressor. Per tant, és 
necessari conèixer i explorar més amb profunditat aquest fenomen amb estudis més amplis 
que puguin aportar xifres i indicadors, tant quantitatius com qualitatius, i posar especial 
atenció als aspectes següents:

 — La violència sexual i l’impacte en el record.

 — La violència sexual en estat de submissió o vulnerabilitat química.

 — Causes de l’absència d’aquests casos al sistema judicial i el tractament que s’està 
donant als procediments que sí que hi arriben, especialment en relació amb la 
credibilitat del testimoni i les penes imposades.

 — L’estudi de la violència sexual comesa per homes que no tenen antecedents penals.

 — Revictimització en el sistema de les víctimes sense record o amb record parcial.

7.2.4.  Propostes dirigides a la societat, especialment als homes

La lluita per eliminar la violència sexual requereix la implicació de totes les 
persones de la societat, però especialment la dels homes, els quals tenen 
una gran responsabilitat envers aquesta problemàtica. És preocupant el fet 
que la majoria d’homes d’aquesta mostra fos delinqüent primari i que el 

delicte fos sexual i contra dones. Això fa pensar que hi ha certs aspectes de la societat en la 
qual vivim que s’han de canviar. Per aquests motius, es fa necessari:

 — Fomentar l’educació emocional, sexual i d’igualtat.
 — Afavorir models alternatius de masculinitat.
 — Fomentar un sistema de valors que s’allunyi de l’heteropatriarcat imperant.

És responsabilitat de tota la societat que les víctimes puguin posar de manifest la seva 
situació i que la part oculta de l’iceberg de la violència sexual surti a la superfície. Per això, 
les propostes s’encaminen a insistir i reforçar les actuacions següents:

 — Cal fomentar la sensibilització i la conscienciació sobre aquesta problemàtica, 
perquè ajudi a trencar els mites entorn de la violència sexual, ja que dificulta la 
prevenció precoç, la detecció i una atenció adequada. Per això, és necessari que 
la societat comprengui que aquesta violència succeeix principalment en entorns 
propers a la persona i que implica una gran càrrega de sentiments negatius per 
a la víctima, que els pot arrossegar durant molt de temps, fins i tot durant tota la 
vida, i que s’agreugen quan la víctima és estigmatitzada per la societat. Aquesta 
sensibilització i conscienciació ha d’arribar mitjançant campanyes, materials de 
difusió i formació en els diferents àmbits, com l’educatiu, el laboral, d’oci i de temps 
lliure, etc.
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 — S’ha de treballar amb els mitjans de comunicació perquè la seva activitat no 
afavoreixi la cultura de la violació mostrant una imatge estereotipada de la dona i dels 
seus cossos. D’altra banda, també s’ha de treballar conjuntament el tractament de les 
violències sexuals per respectar els drets de les víctimes i desplaçar la responsabilitat 
als agressors, entre altres aspectes.

 — Amb referència als punts anteriors, entenem que és necessari reduir l’acceptabilitat 
dels comportaments relacionats amb la violència sexual, ja que en certs entorns 
estan molt normalitzats, com per exemple en el context d’oci i en les relacions de 
parella.

 — També seria interessant disposar de punts d’informació específics dirigits a la 
ciutadania, i afavorir que hi hagi persones que treballin de forma col·lectiva per trencar 
els mites de la violència sexual i fer-ne comprendre al seu entorn les conseqüències, 
les implicacions i les causes. A Barcelona, per exemple, hi ha un recurs anomenat 
XarxaBCNAntirumors, espai que està format per membres diversos (ciutadanes, 
entitats, associacions, programes, etc.) i que va dirigit a desmuntar rumors i estereotips 
sobre diversitat cultural. Creim que un espai similar focalitzat en la violència sexual (i, 
en general, la violència contra les dones) seria útil per poder desmuntar des de les 
bases socials mateixes tots els estereotips i mites en relació amb aquest fenomen.

 — Per acabar, pensam que cal desconstruir les dinàmiques encara presents que se 
sustenten en un sistema social heteropatriarcal. S’han de plantejar els canvis des 
de l’arrel del problema per poder posar fi als privilegis que té una meitat de la societat 
sobre l’altra meitat. Creim fermament que aquesta lluita ha de ser intersectorial.
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La violència sexual sense record en l’àmbit policial a les Illes Balears

1.  INTRODUCCIÓ

El 2002, l’Organització Mundial de la Salut fa una descripció àmplia del concepte de 
violència sexual que inclou des de la violació fins a l’assetjament sexual, passant per 
l’exhibicionisme, els tocaments, la prostitució i el tràfic amb finalitats d’explotació 
sexual, el material d’explotació sexual infantil, l’assetjament sexual de menors 
per internet (child grooming) o la sextorsió, i, entre d’altres, fa especial 
menció a la violència sexual facilitada per tòxics. Cal entendre que la violència 

sexual, en qualsevol manifestació, suposa una vulneració greu dels drets humans bàsics, i 
atempta contra la salut sexual i reproductiva; la seguretat i la integritat; la llibertat, i la igualtat 
de les persones que la pateixen, ja siguin adultes o menors.

En l’àmbit nacional, es calcula que un 13,7 % de dones de 16 o més anys han patit o patiran 
violència sexual al llarg de la seva vida. Aquest percentatge equival aproximadament a 
2.802.914 dones (Macroenquesta de violència contra la dona, 2019). Per la seva part, Save 
the Children afirma que, a escala mundial, 1 de cada 5 dones i 1 de cada 10 homes ha patit 
violència sexual durant la infància. Tot i les altes xifres d’aquest fenomen —que, a banda, es 
considera subestimat en dades— i la cada vegada més elevada sensibilització social, el nombre 
de persones afectades que recorren a serveis formals per rebre ajuda i/o suport encara és baix. 
Aquest efecte es deu, en part, a factors com la vergonya, la normalització del fenomen, la 
por de no ser creguda, la culpa, la por a la persona agressora o la victimització secundària o 
revictimització, entre d’altres.

En l’estudi anterior a aquest (Arnalda, Gil, Rubio i Iturbe, 2020), es va analitzar la violència 
sexual en el territori balear per mitjà de l’exploració de sentències judicials, fent 
especial èmfasi en els casos en què el record dels fets era inexistent o parcial. Els 
resultats que es van trobar són diversos, però en relació amb el record dels fets i les implicacions 
derivades hi ha dos aspectes especialment rellevants. Per una banda, es va comprovar que el 
principal motiu per al no record o record parcial dels fets per part de les víctimes era haver 
consumit  algun tipus de substància, voluntàriament o administrada per l’agressor. Així, es va 
poder constatar que aquestes víctimes quedaven en una situació d’especial indefensió a l’hora 
de donar testimoni, i això s’acabava vinculant en molts de casos a resolucions absolutòries. En 
canvi, aquells casos en què hi havia record dels fets eren valorats pels òrgans sentenciadors 
com a més creïbles i finalitzaven amb més condemnes. Per altra banda, també es va poder 
contrastar com les eines de credibilitat eren pràcticament inexistents en procediments en què la 
víctima era una dona adulta (en canvi, sí que eren habituals en procediments amb menors). Per 
tant, d’alguna manera es va poder observar més vulnerabilitat en aquests casos (dones adultes 
víctimes de submissió o vulnerabilitat química i amb el record afectat), a causa, entre d’altres, 
del menor ús de proves pericials en aquests procediments.

Així, en aquest estudi es planteja anar un pas més enllà i donar continuïtat a aquesta primera 
aproximació al fenomen, aquesta vegada posant el focus en un moment del procediment molt 
més inicial: la interposició de la denúncia en seu policial. Amb tot, per tal de conèixer la realitat 
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policial de la violència sexual en territori balear així com la vivència de diferents professionals, de 
nou es posa l’èmfasi en els casos en què el record es veu totalment o parcialment afectat. En 
l’apartat següent es concreten els objectius d’estudi amb més profunditat.

2.  OBJECTIUS

L’objectiu general és estudiar la violència sexual sense record per part de les víctimes per 
aportar dades i descriptors extrets dels atestats i d’altres bases d’informació policials que 
permetin entendre el fenomen en aquesta casuística concreta i en el moment inicial de la 
denúncia.

D’altra banda, també es pretén comptar amb una descripció de la situació ajustada a la 
realitat territorial de les Illes Balears que permeti dissenyar respostes més efectives que evitin 
la revictimització.
 
Els objectius específics derivats de l’objectiu general són els següents:

 • Descriure la realitat de les Illes Balears pel que fa a la violència sexual en 
general i al no record específicament, atenent diverses variables com ara el lloc 
i el moment dels fets, els antecedents policials del denunciat, la detenció, el context 
en el qual es produeix la violència, els informes medicoforenses, l’estat de la víctima 
en el moment dels fets, la relació amb el denunciat, etc. Així, es pretén obtenir 
informació relativa a variables a les quals no es va tenir accés en l’estudi anterior. 
D’aquesta manera, se supliran algunes limitacions de l’estudi anterior i augmentarà el 
coneixement que es té d’aquest fenomen.

 • Conèixer quina és la resposta policial inicial davant la violència sexual sense record 
mitjançant l’anàlisi dels atestats i la informació derivada de les bases policials a les 
quals es tingui accés.

 • Fer una anàlisi crítica i en clau de gènere dels factors i les variables que es recullin 
en les bases policials en casos de violència sexual sense record.

 • Sensibilitzar els i les professionals, així com la societat en general, sobre les 
implicacions de la violència sexual sense record i posar de manifest quina és la realitat 
del fenomen i les conseqüències que se’n deriven en el moment d’interposar la 
denúncia.

 • Facilitar resultats i descriptors que puguin promoure estudis posteriors dirigits al 
disseny d’estratègies i de respostes més efectives que redueixin la revictimització de 
les víctimes de violència sexual sense record des del moment inicial de la interposició 
de la denúncia davant els òrgans policials.
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 • Comparar els resultats obtinguts amb la informació disponible en estudis 
similars o que hagin estudiat alguns dels aspectes que es plantegen en aquest treball. 
Alhora, comparar els resultats obtinguts amb els resultats analitzats en l’anterior estudi 
mitjançant sentències judicials.

3.  MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

 3.1.  Resum de l’estudi anterior

Entre les diferents realitats silenciades de la violència sexual es troba aquella en la qual la 
víctima no recorda els fets o els recorda de forma parcial. Hi ha diverses raons que poden 
derivar en una manca de memòria, per exemple, en el cas de víctimes de molt curta 
edat amb capacitats cognitives menys desenvolupades que tendeixen a recordar 
esquemes generals però a qui costa més recuperar episodis específics, concretament 
infants menors de 5 anys, ja que és l’edat en què es produeix amnèsia infantil (Silva, 
Manzanero i Contreras, 2016). També hi ha altres col·lectius especialment vulnerables 
a recordar els fets, com les persones amb diversitat funcional i les víctimes en estat de 
submissió i/o vulnerabilitat química pel consum d’alcohol o altres substàncies per part de 
la víctima, involuntari (submissió) o voluntari (vulnerabilitat). En ambdós casos, hi ha una 
afectació de la capacitat de consentir. Cal assenyalar que també hi ha altres factors, com el 
xoc traumàtic mateix, la manca de visió en els moments dels fets, etc. que podrien dificultar 
el record del succés i alterar el relat del testimoni de la víctima.

Per tant, l’afectació de la memòria col·loca aquestes víctimes en una posició d’especial 
vulnerabilitat, atès que el testimoni de la víctima sol ser una prova decisòria per desvirtuar 
la presumpció d’innocència a ulls del diferents sistemes intervinents, especialment en els 
processos judicials i també policials. Quan aquest testimoni no hi és, augmenta el risc que 
pateixin una resposta d’incomprensió per part dels i les agents dels diferents sistemes per 
on transita, així com de l’entorn i de la societat en general, que reforça els sentiments de 
culpa, vergonya i, especialment, el temor de no ser creguda. En el cas que la víctima no 
pugui contar el que ha succeït, ja sigui per un bloqueig emocional o per una absència de 
record, és més probable que se la responsabilitzi de l’agressió (Iturbe i Martínez-Catena, 
2020; Valor-Segura et. al., 2011). A més, es tendeix a creure que la falta de record 
implica un menor impacte de la violència patida, i, per tant, es poden minimitzar les 
possibles seqüeles físiques, sexuals, psicològiques, socials, etc. en les víctimes de violència 
sexual sense record o amb un record parcial dels fets.

Per aprofundir en la incidència d’aquest fenomen, l’any 2020, l’Institut Balear de la Dona va 
subvencionar el primer estudi elaborat per Intress sobre la violència sexual sense record 
a les Illes Balears.

Aquest estudi tenia com a finalitat principal fer una aproximació a la realitat de la violència 
sexual a les Balears i centrar-se en la violència que no es recorda o es recorda parcialment 



Estudis finançats mitjançant les convocatòries de l’Institut Balear de la Dona 2020 i 2021

82   

mitjançant l’exploració de la resposta judicial i l’anàlisi dels factors i les variables presents 
en els casos en què la víctima no tenia un record dels fets. A més, l’estudi es dirigia a 
facilitar resultats i descriptors que ajudassin a promoure investigacions orientades al disseny 
d’estratègies i de respostes més efectives per reduir la revictimització d’aquestes víctimes en 
els diferents àmbits intervinents, així com sensibilitzar sobre la realitat d’aquest fenomen i 
les conseqüències que se’n deriven.

Per tant, aquest primer estudi es basava en l’anàlisi de 240 sentències dictades per 
l’Audiència Provincial de Palma des del 2015 fins al 2020 recollides del fons de 
documentació del Consell General del Poder Judicial. L’anàlisi es va dur a terme, de forma 
quantitativa, mitjançant la creació i la validació d’una base de dades amb el programa SPSS 
Estadistics 2.5. A més, en els casos en què el succés era compatible amb una situació de 
violència sexual sense record, es va fer una exploració qualitativa més concreta i individual 
per extreure’n més informació. L’anàlisi dels resultats es va fer separant dos grups: víctimes 
adultes i menors d’edat.

D’aquestes sentències es van extreure un total de 288 víctimes, de les quals 215 eren 
víctimes menors d’edat i 70 víctimes adultes. Respecte del gènere i l’edat, 243 víctimes 
s’identificaven amb el gènere femení i 45 amb el gènere masculí. La víctima més jove tenia 
2 anys i la més gran 86 anys. També es va detectar que un 7,1 % dels casos la víctima 
presentava diversitat funcional psíquica i/o física. En la majoria de les sentències no 
s’especificava la nacionalitat de la víctima.

Respecte dels agressors, de les 240 sentències analitzades es van jutjar 253 persones, de les 
quals 245 eren persones adultes i 8 menors d’edat. El 98 % eren homes i la mitjana de 
l’edat es trobava en els 38,8 anys. En relació amb la nacionalitat, dels 164 casos en què 
s’especificava la procedència, destacaven els espanyols (86 acusats) seguits de forma molt 
llunyana de les persones d’origen equatorià (14 acusats), marroquí (10 acusats) i colombià 
(6 acusats). Es van identificar fins a 24 nacionalitats, però amb incidències minoritàries. La 
majoria d’aquests acusats, en concret 199 persones, no tenien antecedents penals.

Els fets més habituals eren els tocaments, en 177 casos, seguits per la penetració vaginal, anal 
o bucal en 154 casos. També hi eren presents, però amb menys freqüència, la masturbació 
de l’agressor, el visionat i/o l’elaboració de pornografia infantil, les amenaces i les coaccions, 
el mal tracte de violència domèstica o de gènere, les lesions, etc. La majoria d’aquestes 
violències s’havien produït en l’àmbit privat.

Les relacions més habituals entre agressor i víctima, quan aquesta és menor d’edat, era la de 
família i la de persona de confiança; a més, en els casos en què l’agressor era un menor 
d’edat la seva víctima també ho era. Respecte de les víctimes adultes, la relació amb el seu 
agressor era de persona coneguda i a continuació de persones desconegudes.

Pel que fa al record dels fets per part de les víctimes, es detecta que en un 14,9 % de les 
víctimes adultes i en un 14,1 % de víctimes menors d’edat el record dels fets és 
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parcial, incomplet o no hi ha record. Les causes més habituals de la falta de record les 
van presentar víctimes que van patir la violència sexual sota l’efecte de tòxics, en un 57,1 %, 
seguides de les víctimes menors de 5 anys, amb un 20 %. També hi havia un 10,6 % de 
persones adultes que presentaven una afectació de la memòria i un 6 % de menors de 
més de 5 anys. Per tant, s’havien identificat 20 víctimes que presentaven un record parcial 
dels fets, a més d’1 cas en què la víctima no tenia cap record; en total 21 víctimes. Les 
víctimes que van patir la violència sexual sota l’efecte de tòxics eren les que presentaven més 
dificultats per recordar els fets.

En relació amb altres col·lectius especialment vulnerables, com víctimes amb una 
diversitat funcional, o bé recordaven els fets o bé no s’especificava.

Concretant, es van detectar 14 víctimes en estat de submissió i/o vulnerabilitat química, 
10 d’adultes i 4 de menors de edat, totes dones. Això suposava un total d’un 5,8 % de casos 
facilitats per tòxics del total de les sentències analitzades. D’aquests 14 casos, en 2 l’agressor 
administrava una substància a la víctima per cometre el delicte; en els altres 12 l’agressor 
aprofitava l’estat en què es trobava la dona, principalment a conseqüència del consum 
d’alcohol. En relació amb el record, el 57,4 % d’aquestes víctimes tenien un record parcial 
dels fets, per la qual cosa el percentatge d’absència de record augmentava exponencialment 
en els casos de submissió i/o vulnerabilitat química, el 15,4 % del total de la mostra de l’estudi. 
Bona part d’aquests delictes es cometien en entorns d’oci, i en el 57,1 % dels casos l’agressor 
i la víctima es coneixien. Tots els acusats eren majors d’edat. Quant al procés judicial d’aquest 
grup, el 50 % dels acusats reconeixia la relació sexual però no el delicte, mentre que del total 
de la mostra els casos en què l’agressor reconeixia la relació sexual però no el delicte era 
d’un 10 %. És a dir, en el grup de víctimes en estat de submissió i/o vulnerabilitat química es 
concentraven la major part dels casos en què les víctimes no recordaven els fets nítidament i 
els agressors reconeixien la relació sexual però no que aquesta fos un delicte, encara que la 
víctima no tingués la capacitat plena per mantenir relacions sexuals de forma lliure, cosa que 
indica una falta de conscienciació d’aquest tipus de violència sexual.

En 8 d’aquests 14 casos de submissió i/o vulnerabilitat química el procés judicial va acabar 
amb absolució i 6 amb condemna; dels 12 testimonis de les víctimes, només 2 es consideraven 
testimonis creïbles, però no era la prova de càrrec de l’enjudiciament, ja que la majoria de les 
proves decisòries de les condemnes estaven relacionades amb el reconeixement dels fets per 
part de l’agressor, en 3 dels 6 casos, seguides d’altres proves perifèriques, com els testimonis 
perifèrics, i en 1 cas un informe mèdic.

Així, es va observar que el relat de les víctimes de violència sexual en estat de 
submissió i/o vulnerabilitat química era rellevant per absoldre l’acusat però no per 
condemnar-lo. A més, es va detectar que hi havia una absència de proves professionals 
perifèriques vinculades a donar veracitat al testimoni, malgrat que aquest era incomplet, així 
com conseqüències psicològiques per a aquestes víctimes, ja que en cap cas es van elaborar 
informes de credibilitat del testimoni; només en 1 cas es va fer un informe psicològic, que 
va resultar irrellevant.
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Per tant, del total dels 21 casos en què la víctima presentava un record afectat, el 47,6 % ha 
acabat amb absolució. D’aquest, només en el 28,6 % dels casos el testimoni de la víctima 
ha resultat creïble.

Així doncs, els resultats de l’estudi apunten que com pitjor és el record, menys 
credibilitat es dona a la víctima i, per tant, més probabilitats hi ha d’absoldre 
l’agressor. A més, es detecta una absència de l’ús d’eines de credibilitat i d’informes 
psicològics en el casos en què la víctima és adulta.

Aquest primer estudi té uns resultats limitats a causa d’una mostra reduïda de víctimes 
que presenten una afectació en el record, a més d’una manca d’informació en moltes de 
les sentències, especialment les que acaben amb conformitats, i d’estudis similars que 
permetin facilitar la comparació de les dades obtingudes. Precisament és aquesta absència 
d’informació, de casos i d’investigacions que permet fer una primera aproximació a aquest 
fenomen, i és que aquest tipus de delicte es denuncia poc i arriba encara menys a òrgans 
judicials sentenciadors.

Segons les estadístiques, les Illes Balears és una de les comunitats autònomes del país 
en què es cometen més agressions sexuals per cada 1.000 habitants (Ministeri de 
l’Interior, 2018), però del 2015 al 2020 només s’han jutjat un total de 65 procediments de 
violència sexual amb víctimes adultes a l’Audiència Provincial.

En canvi, els procediments amb víctimes menors conformen un total de 169 causes, és a 
dir, més del doble. Considerant que les estadístiques i els estudis indiquen que les denúncies 
de violència sexual contra menors són menys habituals que les denúncies de violència sexual 
contra persones adultes, una hipòtesi plantejada és que les causes amb víctimes adultes no 
arriben fins a aquest òrgan, tal vegada perquè se sentencien als jutjats penals. Això implicaria 
que en les causes amb víctima adulta en general es demanen penes més baixes que en les 
causes amb víctimes menors d’edat, ja que a l’Audiència Provincial es jutgen, entre d’altres, 
els delictes greus pels quals es demanen com a mínim penes de 5 anys de presó. A aquesta 
manca de representació judicial, s’hi suma l’exigència a les víctimes de conservar una memòria 
episòdica intacta i la falta d’eines d’avaluació de la credibilitat o psicològiques. Tot apunta que 
les víctimes de violència sexual amb un record parcial o que no recorden els fets es troben amb 
un major risc de patir revictimització, ja que l’afectació del record és un factor de vulnerabilitat, 
especialment en la violència sexual facilitada per tòxics.

Per pal·liar la resposta que donen a aquest tipus de violència els diferents sistemes pels quals 
transita una víctima de violència sexual i per sensibilitzar envers aquest tipus de realitat, a 
l’estudi es fan propostes de bones pràctiques als diferents sectors:

 — Per al sistema judicial, es proposa més comprensió de l’impacte de diversos 
factors en la memòria humana i, per tant, de l’afectació que poden tenir en 
el testimoni de la víctima. En aquest sentit, es demana crear, validar i aplicar a 
les víctimes adultes proves de credibilitat; potenciar l’ús de proves perifèriques; 
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reduir el nombre de declaracions i recollir-les amb més antelació, i donar prioritat 
a l’enjudiciament de les causes de violència sexual, ja que el pas del temps pot 
afectar l’evocació del record. Per això, també és necessari promoure l’ús de la prova 
preconstituïda, tant per preservar el record com per reduir les seqüeles negatives 
que suposa narrar els fets constantment. Per últim, i tenint en compte els resultats 
d’aquesta primera investigació, cal crear protocols específics per als casos de violència 
sexual en estat de submissió i/o vulnerabilitat química.

 — En relació amb les entitats i els serveis socials, es planteja crear serveis especialitzats 
amb espais segurs i equips interdisciplinaris en què l’eix de la intervenció giri 
entorn de les necessitats de cada víctima i no se centri en la denúncia, a més d’elaborar 
protocols comuns. També és necessari promoure punts d’informació i d’atenció de la 
violència sexual dirigits a la ciutadania, així com serveis i recursos dirigits als agressors, 
ja que no hi ha més prevenció que intervenir en els responsables d’aquesta violència.

 — Sensibilitzar i conscienciar la societat sobre els diferents tipus de violència sexual  i 
desnormalitzar-la continua sent un assumpte que cal reforçar. En concret, és 
imprescindible regularitzar la informació que transmeten els mitjans de 
comunicació en relació amb les violències sexuals per tal de respectar els drets de 
les víctimes i desplaçar la responsabilitat als agressors, entre altres aspectes. Respecte 
dels homes i la seva implicació en la creació d’una societat més justa i lliure, és necessari 
fomentar l’educació emocional, sexual i igualitària, així com promoure models 
alternatius de masculinitat.

 — Per últim, i atesa l’absència d’investigacions sobre la violència sexual sense record, es 
proposa continuar visibilitzant aquest fenomen amb estudis més amplis. En 
conseqüència, el treball que es desenvoluparà en les pàgines següents segueix en la 
línia d’aproximar-se a la violència sexual sense record en l’àmbit territorial de les Illes 
Balears i de posar el focus aquesta vegada en el procés de la denúncia.

 3.2.  La violència sexual amb dades

La violència sexual és considerada des de fa 23 anys com un problema de salut mundial 
per a les dones, juntament amb la violència física, independentment de si aquest tipus de 
violència es produeix dins l’àmbit de la parella com fora d’aquest (Organització Mundial 
de la Salut, 1996). Anteriorment, convenis i tractats de diferents nivells i organismes, com 
la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), la Convenció sobre els Drets de l’Infant 
(1989), Declaració i Plataforma d’Acció de Pequín (1995), etc., ja assenyalen la violència 
sexual com una vulneració dels drets i les llibertats que atempta directament contra els pilars 
fonamentals de la vida, com ara la salut sexual i reproductiva, la seguretat i la integritat, 
la llibertat i la igualtat de les persones que la pateixen. Malgrat això, la violència sexual és 
un fenomen complex, amb una definició que va evolucionant segons els diferents canvis 
que es produeixen en la societat. Així, en l’actualitat, la violència sexual no tan sols fa 
referència a una relació sexual imposada per obtenir una gratificació sexual, sinó 
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que comprèn conductes, comportaments i accions d’índole sexual tant en l’espai 
físic com en el tecnològic.

La violència sexual està directament vinculada a la desigualtat en l’exercici de poder. Es 
considera una forma de maltractament infantojuvenil, ja que la meitat de les víctimes 
dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual a Espanya són menors d’edat (Ministeri 
de l’Interior, 2019), i una manifestació de la violència masclista, ja que redueix la dona i 
les persones no normatives sexualment o genèricament (col·lectiu LGTBIQA+) a condicions 
d’inferioritat mitjançant el sotmetiment del seu cos i de la seva voluntat.

Alhora, aquesta violència pot englobar altres formes de violència masclista com els 
matrimonis, l’esterilització i els avortaments forçosos, la mutilació genital femenina, la 
violència obstètrica, els feminicidis, etc.

Aquest fenomen es caracteritza per la magnitud i l’impacte que implica, que es tradueix 
en una suma de danys físics, psicològics, sexuals i reproductius, així com socials. 
La petjada que deixa la vivència d’un succés traumàtic és diferent per a cada víctima i 
està influïda tant per factors interns de la persona —com l’edat i el moment evolutiu, les 
estratègies d’afrontament que maneja, la presència o no d’altres successos traumàtics, la 
història de vida, etc.— com per factors externs —el succés, la freqüència i la durada de 
la violència, la relació amb la persona agressora, el grau de violència emprat, les lesions 
causades, la resposta de l’entorn, etc.— (Echeburúa i De Corral, 2006; Save the Children, 
2017 i Fundació Anar, 2019). Sobre aquest darrer punt, es pot dir que quan la resposta per 
part de les institucions, la família, les amistats i la ciutadania en general no és adequada les 
víctimes s’han de fer càrrec d’un doble patiment: el primer, produït per la situació mateixa, 
i el segon, produït per l’estigmatització, que encara suposa ser una/un supervivent de la 
violència sexual per a la societat.

La revictimització fa referència a la resposta que dona el sistema a la persona víctima d’un 
delicte i que es manifesta amb actituds, conductes i pràctiques culpabilitzadores, de forma 
explícita i/o implícita, la qual cosa augmenta el mal causat per l’agressió soferta (Campbell 
et. al., 2001). Així, posar en dubte la credibilitat del relat de la víctima i la seva reacció davant 
la violència viscuda; fer-li descriure constantment el succés en el sistema policial, judicial, 
sanitari i social; desplaçar la responsabilitat de l’agressor a la vestimenta, l’entorn o l’estat 
de la víctima, etc., són alguns exemples d’actituds i de pràctiques revictimizadores que 
repercuteixen directament en la salut mental de les víctimes i en la invisibiltzació d’aquesta 
realitat, de manera que se’n reforça la complexitat.

L’Agència de Coordinació Policial Europea calcula que en algun dels països membres de 
la Unió Europea cada dos minuts es denuncia un delicte sexual, dels quals les dones 
i menors són les principals víctimes. Malgrat la prevalença d’aquesta dada, la realitat de 
la violència sexual es caracteritza per una alta xifra negra i de difícil estudi, ja que les dades 
oficials i no oficinals respecte d’aquesta problemàtica són limitades, especialment a Espanya, 
si es compara amb altres països europeus (Grup d’Estudis Avançats en Violència, 2020).
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En l’àmbit nacional, la violència sexual suposa el 7 % de totes els victimitzacions 
registrades de violència contra les dones des del 2015 fins al 2019, és a dir, 44.333 
víctimes de violència sexual durant 5 anys sobre un total de 601.416 victimitzacions, 
que agrupa, a més de la violència sexual, la física, la psicològica i l’econòmica (Ministeri 
de l’interior, 2015-2019). Aquesta dada s’allunya de les que aporten les enquestes de 
victimitzacions, com la Macroenquesta de violència contra les dones (2019), la qual estima 
que en els darrers 4 anys 285.823 dones han estat víctimes de violència sexual fora de 
l’àmbit de parella. Si a aquesta xifra se suma la violència sexual en els darrers quatre anys 
per part d’una parella o exparella, el resultat que s’obté és que un total de 871.452 dones 
majors de 16 anys han patit violència sexual a Espanya entre el 2015 i el 2018.

El 2019, es van conèixer 15.706 victimitzacions, tendència que va en alça. Com ja s’ha fet 
esmentat anteriorment en el document, la meitat d’aquestes víctimes són menors d’edat 
(Ministeri de l’Interior, 2019). Entre les dones joves de 16 a 25 anys segons la Macroenquesta 
(2019) i de 18 a 30 anys segons el Ministeri de l’Interior (2019) s’aprecien taxes més altes de 
violència sexual. La majoria de les víctimes són de nacionalitat espanyola, entre un 
60 % i un 90 %, depenent del grup d’edat. Entre les víctimes estrangeres, com en el cas 
de les víctimes menors d’edat, hi ha més prevalença de dones originàries d’Amèrica i la Unió 
Europea. El 85 % de les víctimes de violència sexual són dones i nines, i en un 97 % dels casos 
el responsable és un home. En un 65 % dels casos són espanyols i en un 35 % estrangers, la 
procedència dels quals és majoritàriament del Marroc i Romania. Respecte de l’edat, en el grup 
de 41 a 65 anys hi ha les xifres més altes de detencions/investigats, seguit dels homes entre 
18 i 30 anys (Ministeri de l’Interior, 2019). Aquest perfil, tant de víctima com d’agressor, és 
similar al dels informes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual dels anys anteriors.

En relació amb la tipologia delictiva, els abusos i les agressions sexuals —tant amb 
penetració com sense— conformen el 79 % de tots els delictes sexuals. La pornografia, 
l’exhibicionisme, els delictes relatius a la prostitució, la corrupció de menors o persones 
incapacitades, el contacte mitjançant la tecnologia amb menors de 16 anys i, per últim, la 
provocació sexual, representen el 21 % de delictes restants. Les víctimes menors sofreixen 
una taxa més alta d’abusos sexuals, amb un 46,7 %. Les agressions sexuals representen 
un 37,5 % en les dones de 18 a 30 anys, i quasi un 40 % amb penetració. Bona part 
d’aquests delictes són perpetrats per familiars i persones pròximes a les víctimes menors. 
En canvi, quan no hi ha un vincle previ, la taxa més elevada es concentra en les víctimes 
d’entre 18 i 30 anys. En relació amb l’entorn dels fets, les cases i els annexos són els llocs 
més habituals on es cometen els delictes, i en els mesos de maig a octubre s’agrupa la taxa 
més alta de delictes, especialment en els mesos d’estiu. En concret, les Illes Balears són la 
primera comunitat autònoma amb més delictes coneguts per cada 10.000 habitants 
(Ministeri de l’Interior 2019).

Malgrat les dades anteriors, al nostre país la violència sexual només suposa el 0,7 % de 
tots els delictes investigats (Anuari estadístic, 2019), i s’estima que, per a una persona 
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que ha comès un delicte sexual, hi ha un 5 % de probabilitat de ser detinguda, acusada 
i condemnada a presó o similar (Bouchard, M., i Luissier, P., 2014, citat a Grup d’Estudis 
Avançats en Violència, 2020). Aquestes dades posen de manifest la realitat actual que 
caracteritza aquest tipus de violència masclista: la invisibilització.

Per tant, els mandats de gènere, el model hegemònic de masculinitat, la socialització diferencial 
en relació amb el sexe, la sexualitat, el plaer i el desig, els mites entorn de la víctima-agressor, 
la normalització i la justificació de moltes conductes que estan relacionades amb la violència 
sexual, a més de l’absència de protocols, de respostes i actuacions professionals que no 
tenen en compte les necessitats emocionals de les víctimes, de prou serveis, d’estudis, etc., 
tot plegat contribueix a continuar amagant aquesta problemàtica de salut mundial 
que es tradueix en sentiments, per part de la víctima, de culpa, vergonya i por de 
no ser creguda; per tant, contribueix al silenci.

Recentment, la Secretaria d’Estat i Seguretat del Ministeri d’Interior, en col·laboració amb la 
Universitat de Barcelona i el Grup d’Estudis Avançats en Violència, ha publicat un interessant 
i detallat informe estimatiu sobre la violència sexual a Espanya que també dona 
algunes dades de caire internacional. A continuació, sintetitzarem algunes de les dades que 
hi consten i que resulten d’especial rellevància per a aquest estudi, i reflexionarem sobre 
aquestes aportacions.

Per una banda, volem començar destacant que, tot i que en l’informe es menciona que la 
delinqüència sexual més greu s’està estabilitzant i que fins i tot mostra un descens lleuger, 
també es fa referència a com han augmentat les denúncies per altres formes de violència 
sexual. Aquesta dada es pot entendre com una bona notícia —en general, no es vincula 
aquest increment a més comissió de delinqüència sexual, sinó a més denúncies sobre els 
delictes que es cometen)—, en el sentit que a més nombre de denúncies, més nombre 
de persones que manifesten haver rebut una violència sexual i que decideixen alçar la 
veu i demanar ajuda a un sistema que, per responsabilitat pública, li ha de poder donar 
una resposta. Així, una de les principals conseqüències d’aquest major nombre de 
denúncies ha de ser, inevitablement, un major nombre de recursos i professionals 
formades i formats per atendre aquesta tipologia delictiva, tant pel que fa les 
persones que l’han patida com pel que fa les que l’han exercida. Aquest punt és 
rellevant en el context d’aquest estudi, atès que, com s’ha comentat, hi ha una manca de 
recursos en els serveis que atenen víctimes de violència sexual, la qual cosa és precisament 
una de les grans dificultats perquè s’interposin més denúncies, entre d’altres.

A més, tot i l’ascens lleuger de denúncies que s’hagi pogut observar, continua sent 
innegable l’enorme volum d’episodis de violència sexual que resten invisibles a la mirada 
epistemològica del fenomen. Si hi ha un aspecte en el qual coincideixen les expertes i 
els estudis internacionals sobre aquest fenomen és l’elevada xifra negra que presenta la 
violència sexual. En aquest sentit, és interessant recordar algunes de les dades d’aquest 
informe que permeten fer-se una idea de com és d’important és la problemàtica (vegeu 
l’apartat teòric d’aquest estudi).
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D’altra banda, les dades estimades ens indiquen que tan sols el 2,14  % de les dones 
victimitzades anualment a tot el món acabaran formalitzant una denúncia. És a dir, que es 
calcula que un 97,86 % del total de dones que seran víctimes de violència sexual al 
món en un any no interposaran una denúncia per la violència patida. D’aquesta dada  
es dedueix que la gran majoria de dones que pateixin violència sexual no rebran resposta 
judicial. També es calcula que per cada delicte sexual que es denuncia hi pot haver entre 3 
i 20 delictes sexuals no denunciats, i que a Espanya en concret tan sols l’1 % del total de 
delictes denunciats correspon a denúncies per violència sexual. Així, les estimacions 
mostren que la violència sexual és una de les tipologies delictives que menys es denuncia. Val 
a dir que la xifra nega de la violència sexual és inversament proporcional a la gravetat dels 
fets. És a dir que les violències sexuals més greus són les que presenten la taxa més elevada 
de denúncies, mentre que les violències sexuals que es classificarien com a menys greus 
(entenent aquesta classificació en funció de factors com la tipificació de la violència patida, 
per exemple) es denuncien menys.

Les variables involucrades en aquest procés són múltiples i diverses. Per exemple, podríem 
parlar que les violències sexuals menys greus ni tan sols són identificades com a tals per part 
de la víctima. És a dir, és molt més fàcil per a una víctima identificar com a violència sexual una 
violació per part d’un desconegut que un tocament al cul no desitjat en un ambient d’oci, 
en el qual aquestes violències encara estan altament normalitzades. Per tant, una barrera 
inicial podria ser un aspecte tan vital com és la mateixa identificació de la violència. Un 
altre factor que es podria relacionar amb aquesta disparitat podria ser la resposta que 
la víctima espera del sistema judicial. Posant per cas les dues situacions anteriors, és 
possible que la primera víctima requereixi una intervenció judicial que identifiqui i condemni 
l’agressor per sentir-se segura i protegida. Per contra, en la segona situació la víctima pot 
identificar un procediment judicial com a més farregós i revictimitzant que l’experiència en si 
mateixa i, per aquest motiu, decantar-se per no formalitzar una denúncia.

Una altra dada rellevant que cal tenir present és que els delictes de naturalesa sexual 
presenten una taxa d’esclariment policial especialment elevada. Aquesta és una 
informació optimista que cal prendre, però, amb cautela. Com s’ha comentat prèviament, 
les denúncies que es formalitzen solen ser les de violències sexuals més greus. Com també 
és sabut, en l’àmbit policial els delictes més greus són els que presenten taxes d’esclariment 
més elevades (per exemple, els homicidis). Per tant, en un context en el qual les denúncies 
per tot tipus de violència sexual augmentassin independentment de la gravetat no es podria 
assegurar que aquest fet revertís, també, en un manteniment del percentatge d’esclariment 
actual en aquesta tipologia delictiva.

En aquest punt, i partint del fet que la rellevància de la xifra negra en la violència sexual 
ha quedat prou clara, val la pena reflexionar breument sobre alguna de les raons, també 
múltiples i diverses, d’aquesta xifra negra. Algunes ja han quedat prèviament exposades, 
com ara la dificultat per identificar la violència mateixa, o bé la manca de compensació que 
pot generar en la víctima viure tot un procediment judicial . Però hi ha altres raons per 
les quals una persona pot no iniciar un procediment judicial, entre les quals ens 
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agradaria destacar, donada la temàtica de l’estudi, l’afectació del record (i tots els 
factors que se’n poden derivar). És evident que la impossibilitat d’evocar uns fets ja és 
per si mateixa una dificultat a l’hora d’interposar una denúncia. Si la víctima no és capaç 
de saber que ha estat víctima, o no pot recordar absolutament res dels fets, és evident que 
li resultarà molt difícil poder activar els recursos judicials, o fins i tot d’altres. Precisament 
aquesta vulnerabilitat provocada és una de les raons per les quals un agressor potencial pot 
usar l’anomenada submissió química a l’hora de cometre l’agressió: evitar una posterior 
denúncia i identificació —entre altres motius, com ara col·locar la víctima en una situació 
d’indefensió que li permeti cometre l’agressió o l’abús sexual més fàcilment. Però la situació 
quan hi ha afectació del record no és sempre tan extrema; no sempre l’afectació del record 
és total. De fet, segons l’estudi anterior, més de la meitat de víctimes que havien estat en 
situació de vulneració o submissió química presentava una afectació tan sols parcial del 
record dels fets.

Així, ens trobam amb una altra casuística en la qual, per exemple, una persona pot recordar 
part del que va succeir, però no denunciar per por de no poder donar un relat complet i de 
ser qüestionada.

També es pot donar el cas en què una persona té el record afectat derivat d’un consum 
(o administració) d’alguna substància, i la vergonya, o la por de ser culpades, influir en la 
no interposició de la denúncia. O, un altre escenari possible seria aquell en què una víctima 
interposa una denúncia, però donada l’afectació de memòria que presenta no és capaç de 
relatar els fets d’una forma coherent i ordenada. En aquest cas, caldria que fos una figura 
professional preparada la que ajudàs aquesta víctima a evocar els records de què 
disposi per aconseguir una declaració tan clara, comprensible i detallada com fos 
possible. Però per assolir això, primer seran necessaris precisament professionals preparats 
i entrenats per a la tasca (coneixements sobre memòria i trauma, no presència de mites i 
creences falses sobre el funcionament del record, etc.). Així, cal destacar que, segons l’informe 
sobre violència sexual fet pel Ministeri d’Interior, un 31 % dels actes de violència sexual 
greus exercits contra dones que acudeixen a serveis mèdics i d’emergències es 
produeix sota l’efecte vulneració o submissió química. Aquesta dada és rellevant, atès 
que estaríem parlant d’un percentatge elevat de dones amb dificultats potencials per evocar 
records (cal recordar que en l’estudi anterior la raó majoritària de manca de record o record 
parcial de la mostra era precisament haver estat víctima de vulnerabilitat o submissió química).

En l’informe sobre violència sexual del Ministeri d’Interior (2021), també s’apunta 
el baix percentatge de persones detingudes, acusades, declarades culpables i 
condemnades a una pena de presó per la comissió d’un delicte sexual (tan sols 
un 5 %).

Els delictes sexuals, de la mateixa manera que passa, per exemple, amb la violència en la 
parella, les violències se solen produir en àmbits íntims i, consegüentment, sol ser el 
testimoni de la víctima una de les proves més rellevants en el procediment judicial. 
Per tant, en els casos en què el testimoni de la víctima queda especialment desemparat 
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per afectació del record, caldrà fer especial èmfasi i esforç a poder disposar d’altres proves 
(mèdiques, psicològiques, documentals, testimonials, etc.) que ajudin a suplir aquesta 
manca d’informació. Si no, el volum de víctimes amb record afectat quedarà especialment 
sobrerepresentat en aquest 95 % d’agressors no condemnats a pena de presó, i s’estarà 
fallant com a societat a un grup de persones que s’ha vist en una situació d’especial 
vulnerabilitat. De fet, són precisament aquestes dades les que es van observar en l’estudi 
anterior. I és que, pel que fa a la mostra de víctimes que havien estat agredides en situació 
de vulneració o submissió química, més de la meitat de les resolucions van ser absolutòries, 
principalment per manca de proves i per la prevalença de figures penals com in dubio pro 
reo davant testimonis poc ferms o detallats de les víctimes, testimonis que sovint eren les 
úniques proves practicades.

En l’estudi d’Arnalda, Gil, Rubio i Iturbe (2020) es posa de manifest la manca d’esforços a 
l’hora de suplir aquestes mancances probatòries del relat de les víctimes amb record parcial. 
Per exemple, es va comprovar que en tan sols un dels procediments en casos de vulneració 
o submissió química es va disposar d’un informe psicològic sobre l’estat de la víctima (i en 
cap es va disposar d’un informe de credibilitat); a més, aquest informe va ser irrellevant 
en la decisió judicial presa. En definitiva, si es pot oferir a les víctimes d’aquest tipus 
de violència sexual una resposta més adient i adaptada a les seves necessitats, 
se’n podrà millorar l’atenció, i això podrà derivar en víctimes més inclinades a 
formalitzar denúncies i a continuar en procediments judicials.

Cal dir que una de les crítiques que es fa en aquest informe és precisament la manca 
d’enquestes específiques sobre violència sexual. En realitat, en bona part dels territoris, 
la informació sobre violència i delinqüència sexual s’obté a través d’enquestes generals de 
victimització o, en tot cas, d’enquestes sobre la violència contra la dona. Però hi ha poques 
enquestes que analitzin el fenomen de la violència sexual en particular amb enquestes 
de victimització. Considerant que les persones expertes apunten que aquestes enquestes 
de victimització són, precisament, una de les fonts més fiables de les quals es disposa en 
l’actualitat per conèixer aquest fenomen, el buit informatiu i de coneixement que suposa 
la no especificitat d’aquestes és enorme. És cert que seguint les darreres indicacions i guies 
europees i internacionals, en les enquestes de victimització actuals també es valora i s’explora 
la violència sexual, però sobretot cap a dones i infants. Ens sembla especialment rellevant 
aquest punt, perquè si ja de per si resulta difícil obtenir informació específica sobre aquest 
fenomen, encara resulta més complicat obtenir dades sobre casuístiques més concretes.

És a dir, hi ha limitacions per poder fer estimacions del fenomen, i les persones expertes 
ens parlen de magnituds i xifres molt més elevades de les que es disposa a hores d’ara. El fet 
de, per exemple, poder abordar el fenomen del no record o del record parcial en casos de 
violència sexual és altament complex. Així, entenem —coincidint amb l’informe del Ministeri 
d’Interior— que és necessari potenciar l’obtenció de dades tan pròximes a la realitat 
del fenomen com sigui possible. Les enquestes de victimització sobre violència 
sexual en particular és una de les millors eines de les quals es disposa actualment. 
Entenem que donant aquest espai a la comprensió i el coneixement sobre la violència 
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sexual es podrà obrir l’opció de conèixer amb més profunditat casuístiques particulars però 
altament rellevants, com ara la violència sexual sense record o amb record parcial. Coneixent 
aquestes realitats amb profunditat, es podrà treballar per millorar-ne l’abordatge.

 3.3.  Memòria, esdeveniments traumàtics i relat dels fets viscuts

Un dels motius més habituals de patir simptomatologia posttraumàtica és haver estat 
víctima d’algun tipus de violència. En aquest grup, i de forma més específica, les víctimes 
de violència sexual sovint conviuen amb pensaments intrusius i angoixa, o 
reviuen el fet traumàtic que la violència sexual els va suposar. Evidentment, aquesta 
simptomatologia pot abordar-se amb ajuda professional i acompanyament terapèutic, i la 
supervivent d’aquesta violència pot recuperar-se per tal de ser lliure de viure la seva pròpia 
vida sense que aquesta hagi de girar entorn de la victimització soferta. Tot i així, en termes 
generals, s’entén que haver estat víctima d’una violència sexual suposa la vivència d’un 
episodi traumàtic que fàcilment derivarà en simptomatologia que pot afectar el dia a dia de 
la víctima.

Alhora, si parlem de fet traumàtic, també cal parlar del potencial processament i evocació 
diferencial que el cervell en fa respecte d’altres episodis viscuts, ja siguin neutrals o 
emocionalment positius. Aquest punt és important en el marc d’aquest l’estudi, ja que 
tant el processament de les vivències com l’evocació posterior d’aquestes giren entorn de 
la memòria que se’n té. En aquest sentit, alguns estudis indiquen com la càrrega 
emocional d’un episodi viscut influeix en el processament d’aquest, així com en 
l’evocació posterior.

Hi ha estudis que afirmen que els fets amb càrregues emocionals elevades, ja siguin positives 
o negatives, es recorden millor que els neutres. D’altra banda, algunes recerques (Peace i 
Porter, 2004; Peace, Porter i Brinke, 2008; Christianson, 1992; Loftus, Loftus i Messo, 1987) 
han trobat que en episodis traumàtics els aspectes centrals dels fets viscuts es recorden 
millor que els aspectes perifèrics. Així, una persona podria recordar perfectament com se 
sentia en el moment dels fets o la cara del seu agressor, però ignorar per complet el color 
de les parets de l’estança en què es trobava. Com es comentarà més endavant, aquesta 
particularitat que algunes autores i autors destaquen de les memòries traumàtiques tindrien 
un efecte molt rellevant en procediments policials o judicials posteriors, entre d’altres.

Altres estudis, molt vinculats a la clínica del trastorn per estrès post-traumàtic, afirmen que 
les memòries traumàtiques, en termes generals, són de pitjor qualitat que altres memòries. 
Assenyalen que es tracta de memòries més fragmentades, visuals i sensorials, i que sovint 
evocar-les acaba resultant molt difícil. Fins i tot, n’hi ha proposen que els episodis traumàtics 
poden generar amnèsies o fenòmens dissociatius que impedirien o limitarien molt evocar 
aquestes memòries, i que el record quedaria molt vinculat a sentir emocions més aviat 
extremes (Byrne, Hyman i Scott, 2001; Kihlstrom, 1996; Neisser i Harsch, 1992; Southwick, 
Morgan, Nicolau i Charney, 1992; Van der Kolk, 1996; Van der Kolk, 1997; Herman, 1992; 
Yuille i Cutshall, 1986; Baddeley, 2010; Nemeroff, Bremner, Foa, Mayberg, North i Stein, 2006; 
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Cottecin, Vaiva, Huron, Devos, Ducrocq, Jouvent, Goudemand i Thomas, 2006). Cal tenir 
present que un dels factors que intervé en el processament que es fa d’un episodi viscut 
és l’estrès que s’hi vincula. En aquest sentit, Clifford i Scott (1978) apunten que l’estrès 
vinculat a l’episodi traumàtic o violent afectaria negativament els processos 
d’atenció, de percepció i d’integració i, per tant, la memòria quedaria afectada.

Un altre concepte que cal considerar quan parlam de memòria i trauma és el 
d’overgeneral memory. Aquest concepte fa referència a la tendència a descriure els 
records de forma general, amb un mecanisme de defensa subjacent enfocat a reduir 
l’especificitat, un mecanisme d’evitació funcional (Williams, 1996). Així, i com a exemple, 
quan les víctimes que han viscut experiències traumàtiques en la primera infància intenten 
recuperar l’especificitat dels records, la recuperació de la memòria es pot veure afectada 
per aquest efecte d’overgeneral memory tant en la fase de recuperació com en la fase 
d’emmagatzemament (Bravo, 2020).

En termes generals, i pel que indiquen els diferents estudis, la vivència de situacions 
traumàtiques dificulta el processament cognitiu d’aquestes i és poc esperable que 
la memòria d’un fet traumàtic tingui les mateixes característiques que la memòria 
d’altres tipus d’episodis viscuts. Sembla que els records que es puguin tenir no s’acaben 
d’integrar en els esquemes cognitius i sovint les persones necessiten el pas del temps per 
poder evocar aquests records, que inicialment poden ser reprimits com a mecanisme de 
defensa i supervivència, però que més tard és possible que s’evoquin de forma abrupta 
davant un estímul que recorda el succés traumàtic (Echeburúa i Guerricaechevarría, 2011). 
Una dada especialment interessant i que apunta en la direcció dels estudis anteriors és la 
que es facilita a Holmes et. al. (2005): les víctimes d’un sol incident traumàtic recorden 
només entre un i cinc detalls vívids dels fets, i és possible que, a més, aquestes memòries 
siguin poc detallades.

En conclusió, tot indica que la particularitat de les memòries traumàtiques i les seves 
característiques fan especialment rellevant conèixer-ne el funcionament per poder posar-lo 
en pràctica quan estam davant una persona que ha estat víctima d’un episodi violent.

 3.4.  Violència sexual i sistema policial

Com es comenta a l’estudi anterior, el funcionament de la memòria humana i el que el 
sistema judicial requereix a aquesta memòria sovint no coincideix. En general, hi ha 
poca adaptabilitat dels procediments judicials, entre d’altres, a les característiques i 
les particularitats de la memòria humana i, especialment, de la memòria humana de fets 
traumàtics.

Quan no es té en compte el funcionament de la memòria humana i les seves particularitats 
en funció dels casos concrets, és fàcil que es produeixin efectes que puguin posar en dubte 
el record que s’evoca. Per exemple, se sap que quan es pressiona una persona perquè 
sigui més específica en els records que evoca es produeix l’efecte contrari i augmenta la 



Estudis finançats mitjançant les convocatòries de l’Institut Balear de la Dona 2020 i 2021

94   

probabilitat que evoqui més memòries errònies. Un altre efecte habitual és el de la persuasió 
trivial (Bell i Loftus, 1989). Aquest efecte es refereix al fet que, en general, es valoren com 
a relats més creïbles els que tenen detalls vívids i específics, per insignificants que siguin 
en relació amb els fets. En canvi, quan les persones manifesten no recordar algun detall 
perifèric, se’n posa més en dubte la credibilitat. Com es pot comprovar, aquest efecte 
va precisament en la línia contrària de les troballes que han fet fins ara els estudis 
sobre memòria humana en episodis traumàtics. Per últim, un altre dels efectes que es 
poden produir és l’efecte d’eliminació de credibilitat, que correspon al fet que si algun dels 
detalls que esmenta una persona resulta incoherent, per insignificant o perifèric que sigui, 
s’acaba invalidant per aquesta raó tota la seva declaració (Borckhardt et. al., 2003). De nou, 
aquest efecte torna a ser contrari al cos de literatura sobre memòria humana. És cert que els 
efectes comentats s’han d’estudiar particularment en el sistema judicial, però alguns estudis 
apunten que són efectes que es poden donar també en altres àmbits, com ara el policial.

Així, un dels primers contextos en els qual es pot trobar una persona que ha 
estat víctima de violència sexual és el policial, ja sigui en el marc de la interposició 
d’una denúncia o en el d’una atenció policial al mateix lloc dels fets, entre d’altres. 
És evident que les persones professionals dels cossos de seguretat han de poder estar 
preparades, tant com a professionals com pel que fa a protocols i recursos, per poder 
atendre correctament les víctimes d’aquesta tipologia delictiva.

Quant a estudis que han abordat el problema de la violència sexual i el seu record en el 
context policial, és interessant presentar alguna dada epidemiològica. Per exemple, Hohl i 
Conway (2017) afirmen en el seu estudi que, en el cas d’Anglaterra i Gal·les, una proporció 
significativa de les denúncies policials de violència sexual que acaben amb absolució (93 % 
el 2013) o de les que ni tan sols arriben als jutjats (82 % el 2013) es podrien haver descartat 
pel criteri que apliquen els i les agents que actuen en el procediment en relació amb el 
record que refereix la víctima.

És a dir, el que proposen aquests autors és que hi podria haver un elevat percentatge 
de denúncies per violència sexual que, o bé resoltes per desistiment o bé amb 
absolució, haurien estat molt influïdes en un moment inicial per la valoració que la 
policia hauria fet del relat de les víctimes. A més, i segons el mateix estudi, les tècniques 
d’interrogació policial continuen estant poc adaptades a les necessitats de les víctimes i 
continuen sent un factor de desistiment del procediment per part de la víctima.

Múltiples investigacions apunten que un alt percentatge de les denúncies interposades per 
víctimes de violència sexual són estimades com a falses o infundades per part de la policia 
(Johnson, 2017). Tal com comenten Taylor i Justice (2019), se sap molt poc sobre com jutgen 
els i les agents el record que presenta una víctima que està denunciant uns fets, i això que 
els i les agents de policia han d’emetre regularment judicis sobre el record en el marc de la 
seva activitat laboral. L’estudi empíric de Taylor i Justice demostra que els i les agents 
de policia recorren a les seves creences i a la seva experiència particular per valorar 
el record de la víctima que està declarant. A la pràctica, això suposa l’ús de criteris en 
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l’activitat policial que entren en confrontació directe amb el coneixement científic sobre 
com funciona la memòria humana. Aquest aspecte és especialment rellevant en els casos de 
violència sexual, en què la declaració i el testimoni de la víctima assumeixen un pes significatiu 
en la continuïtat del procés d’investigació i d’enjudiciament. De fet, les dades parlen per si 
soles. Els casos d’agressió sexual tendeixen a no avançar en el procés judicial i presenten, tal 
com evidencien Hohl i Stanko (2015), una taxa de condemnes del 7 %. El judici del discurs 
i del record de les víctimes que fan els i les agents de policia pot contribuir a generar aquest 
situació. La policia és la porta d’entrada al sistema de justícia, i un biaix en aquesta estructura 
pot generar clares tendències respecte dels casos que tenen continuïtat i els que no.

Així doncs, sembla que la forma com la policia tracta el record i els processos memorístics 
en situacions traumàtiques és poc científic. En la mateixa línia es postula Andrea Quinlan 
(2016), la qual duu a terme 17 entrevistes semiestructurades a agents de policia del Canadà 
que treballen amb víctimes d’agressió sexual. L’estudi d’Andrea Quinlan se centra a conèixer 
les tècniques que utilitza la policia per avaluar la credibilitat i la veracitat de les declaracions 
de les víctimes. La investigació revela com les tècniques policials sovint es basen 
en suposicions normatives relatives a com s’hauria de comportar una víctima de 
violència sexual. Per tant, hi ha una sèrie d’actituds, de coneixements i de processos en la 
pràctica policial que afecten directament el procés d’investigació de les agressions sexuals; la 
vivència i la revictimització eventual que pateixen les persones que entren en contacte amb 
la policia, i la continuïtat judicial del procés. L’estudi de Venema (2016) evidencia que hi ha 
categoritzacions i esquemes en la pràctica policial per tractar de la credibilitat, la veracitat i 
el record.

A l’estudi qualitatiu de Murphy-Oikonen et al. (2020) sobre l’actuació policial en els casos 
de violència sexual s’esmenta que les víctimes que acudeixen a les dependències policials 
es troben amb uns i unes agents de policia que no tenen la solvència tècnica necessària per 
comprendre el trauma, el sistema de record davant el trauma i la comunicació sensible amb 
les supervivents.

L’estudi més ampli i de més impacte que s’ha fet fins ara per analitzar la forma d’actuar dels i 
les agents policials quan treballen qüestions memorístiques i de record és l’estudi d’Akhtar, S., 
Justice, L. V., Knott, L., Kibowski, F., i Conway, M. A. (2018), que van elaborar un qüestionari 
amb 31 declaracions sobre la memòria humana en què la persona enquestada havia de 
respondre si estava totalment en desacord, en desacord, d’acord o totalment d’acord amb 
l’afirmació. Els qüestionaris es van passar a tres grups distints: un primer grup de més de 
500 agents de policia britànics de diferents estaments i de dues regions distintes; un segon 
grup de 240 persones amb formació acadèmica sobre la memòria i el record de diferents 
nivells d’expertesa en la matèria, i un tercer grup de població comuna. Els resultats de la 
investigació són clars: quan s’agrupen les respostes de la mostra es poden classificar els 
enquestats en dos grups:

Grup 1. Constituït per la majoria d’agents policials, la major part de població comuna i  
gairebé totes les persones amb formació acadèmica menors de 25 anys.
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Grup 2. Constituït per la majoria d’acadèmics majors de 25 anys.

Revisat el coneixement científic sobre la memòria i l’oblit, es va constatar que les respostes 
del grup 2 estaven més significativament basades en el coneixement científic que les 
respostes del grup 1. Per exemple, el grup 1 presentava una clara tendència a estar d’acord 
en el fet que les vivències emocionalment intenses generen records més precisos i són menys 
propenses a l’error o l’oblit que les experiències ordinàries. No obstant això, la ciència no 
dona suport a aquest afirmació (Christianson, 1992).

El record de situacions emocionalment intenses no és més precís que el record 
d’esdeveniments neutrals i està subjecte d’igual manera a l’oblit, l’error i la distorsió 
(McNally, 2003).

Com ja s’ha comentat, des de la neurociència i la psicologia se sap que és habitual que les 
supervivents de traumes tinguin buits en la recuperació immediata de la memòria de 
l’esdeveniment violent, i que és habitual que recordin detalls en les setmanes o mesos 
següents. Cal tenir en compte que quan una persona viu un trauma la zona prefrontal del 
cervell queda apagada i s’activen zones cerebrals de supervivència que no són capaces de 
processar el que viu de la mateixa manera, de manera que això afecta el record que es tindrà 
dels fets. Però sovint els i les agents policials no coneixen aquests aspectes que envolten el 
trauma i poden assumir que el relat de les víctimes és fals o poc confiable.

A banda, s’hi afegeix el fet que els i les agents puguin pressionar massa la víctima perquè 
recordi alguns aspectes, ignorant la incapacitat o la dificultat d’aquesta per fer-ho. Això, a 
més de generar en la víctima una victimització secundària, pot influir en la declaració, en 
el relat de la víctima, etc.

En aquest punt i amb aquestes dades tan rellevants en ment, cal preguntar-se: quina és 
la formació que tenen aquests i aquestes agents policials per fer aquestes valoracions? 
Com influeix la presa de declaració en el procediment posterior? Quins protocols i/o 
guies hi ha sobre aquest aspecte? Les respostes a aquestes preguntes, i a d’altres, són 
especialment rellevants per la importància que tenen, no tan sols en el procediment 
judicial que es pugui obrir derivat dels fets, sinó també en el tracte que rep la víctima 
d’aquests fets.

Hardy, Young i Holmes (2009) mencionen en el seu estudi un alt percentatge de desistiment 
en les denúncies per violència sexual, especialment en la fase d’investigació. Aquests autors 
van comprovar en la seva investigació que la percepció de declaració incoherent per part 
dels i les agents policials feia que les víctimes continuassin menys amb els procediments 
judicials i desistissin més. Així, l’estudi conclou destacant la necessitat que els i les agents 
policials tinguin un mínim de coneixement sobre trauma, memòria, etc., per tal 
que interpretin de forma més adequada la informació que els donen les víctimes i, 
entre altres aspectes, perquè puguin donar sentit a les possibles incoherències que 
eventualment apareguin en el seu relat.
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Un dels aspectes que potencia que els agents de policia qüestionin les víctimes són 
precisament les falses creences en relació amb la magnitud real de les denúncies 
falses. En la població general, i també en àmbits específics com el policial, es valora que hi ha 
més denúncies falses de les que realment s’interposen, i això facilita que quan es parla amb 
víctimes que presenten característiques concretes se les posi en dubte de forma sistemàtica. 
Una investigació als EUA, per exemple, va trobar que els i les agents que participaven en 
investigacions d’agressions sexuals a dones valoraven 3 de cada 5 agressions com a falses o 
equivocades (Feldman-Summers i Palmer, 1980).

En l’àmbit espanyol, és interessant consultar una de les publicacions de l’any 2018 feta per 
la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere dedicada a la percepció social de la 
violència sexual. En aquest document, es faciliten algunes dades en relació amb la percepció 
social de les denúncies falses en casos de violència sexual. En termes generals, aquest 
estudi troba que un total del 29,2  % de les persones enquestades valoren que 
les denúncies d’agressions sexuals sovint (1,5 %) o algunes vegades (27,7 %) són 
falses. Un 55,8 % de la mostra assegura que les denúncies per violència sexual rarament 
són falses, i un 10,8 % afirma que mai no ho són. És important destacar que aquestes 
dades varien en funció de variables com ara el gènere de la persona enquestada, ja que 
són els homes els que valoren que s’interposen més denúncies falses. Aquesta particularitat 
social és rellevant, sobretot perquè crea en l’imaginari col·lectiu i personal unes realitats que 
influiran en la forma en què es llegeixen els relats de les víctimes, fins i tot crearan biaixos 
en els professionals de tots els àmbits que les atenen. Així, cal destacar que McMillan (2016) 
troba en el seu estudi que els i les agents de policia tenen biaixos importants quant al 
nombre de denúncies falses. Concretament, sembla que la valoració del nombre de falses 
denúncies és més elevat que el real, ja que alguns agents valoren que fins a un 90 % de les 
denúncies d’agressions sexuals són falses.

Jordan (2004) va més enllà de la percepció de la falsedat de les denúncies en violència 
sexual, i presenta en el seu estudi factors o variables que, segons les seves troballes, 
influeixen en la credibilitat que els i les agents de policia donen a les víctimes de 
violència sexual:

 — Estar sota els efectes de tòxics (alcohol o altres substàncies, però en aquest estudi 
en concret es destaca «anar beguda»). En el treball s’assenyala que els i les agents 
identifiquen el fet d’haver begut com una forma de la víctima per provocar o facilitar 
que l’agredeixin sexualment, en lloc d’un factor que l’agressor aprofita per agredir 
sexualment. Evidentment, aquí hi ha un doble estàndard en el qual el consum d’alcohol 
es normalitza en els homes i es condemna en les dones (en les dones víctimes es raó 
per no creure-les, i en els homes pot ser un atenuant de la responsabilitat).

 — Torbar-se a denunciar. Els i les agents no identificaven aquest fet com una dificultat 
que té la dona, o una necessitat de trobar-se en el moment adequat per afrontar el 
procés, sinó com una oportunitat per treballar-se un relat, inventar una història..., és a 
dir, un motiu de sospita. Això confronta directament amb el que indiquen els estudis, 
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així com amb l’experiència pràctica amb les víctimes, que sovint, i especialment en 
els casos d’abusos en el nucli familiar i de convivència, poden necessitar un temps 
per processar el que ha succeït i per sentir-se preparades per iniciar un procediment 
judicial.

 — Relacions sexuals prèvies consentides amb el mateix agressor. En aquests casos 
el que es pot estar suposant és que la denúncia és, per exemple, un motiu de venjança. 
Aquesta situació posa en especial risc la credibilitat i l’atenció de les dones que són 
agredides sexualment per les seves parelles, dones que ja de per si es troben en una 
situació especialment difícil a l’hora de denunciar i fins i tot d’identificar el fet d’haver 
estat víctimes.

 — Haver estat sexualment victimitzada amb anterioritat. Tot i que els estudis i les 
dades parlen precisament de la tendència a la polivictimització, sovint des de l’àmbit 
policial no es té en compte aquesta informació i s’acaba valorant molt improbable que 
una dona sigui agredida en més d’una ocasió, per la qual cosa s’acaba usant aquesta 
elevada vulnerabilitat com un factor per qüestionar la víctima.

 — Salut mental i discapacitat. De nou, els estudis indiquen que aquestes persones 
tenen més tendència a ser víctimes de violència. Tot i així, se les qüestiona adoptant 
actituds infantilitzadores i estereotipades, sovint partint de la falsa creença que no 
diuen la veritat o que distorsionen la realitat (aquesta és una realitat que es reprodueix, 
per exemple, amb infants petits).

 — Percepció de poca moral. Sovint és un factor que rebaixa la credibilitat que es dona 
a les víctimes. El que habitualment no es té en compte és que aquesta immoralitat 
percebuda sovint també és un factor que els agressors utilitzen per justificar la seva 
agressió i facilitar que aquesta es cometi.

 — Interposició de denúncia falsa anteriorment. Una dona que ha interposat 
aquest tipus de denúncia tindrà una elevada probabilitat de ser valorada com a falsa 
denunciant en futurs procediments. És vital anar més enllà i fer una reflexió sobre 
les dones que no han interposat una denúncia falsa, sinó que han retirat denúncies 
que prèviament havien interposat. Cal destacar que algunes vegades aquesta retirada 
(que pot ser per molts de motius, com ara econòmics, emocionals, por, etc.) es llegeix 
com una mentida en la interposició inicial. Així, es pot esdevenir que es qüestioni la 
credibilitat d’una víctima d’agressió pel fet d’haver retirat anteriorment una denúncia 
que ni tan sols judicialment es provàs com a falsa.

 — Ocultació. És habitual que les víctimes ocultin algun detall o aspecte concret dels 
fets quan els expliquen. Aquesta ocultació pot ser deguda a múltiples motius (por de 
ser jutjades per aquell factor concret, per vergonya, etc.), per exemple, ocultar que 
prèviament a l’agressió hi havia hagut algun contacte consentit o que havien begut. 
Aquestes ocultacions d’informació se solen valorar negativament en el relat general.

 — A banda dels factors anteriors. Hi ha altres elements que també dificulten la credibilitat 
de les víctimes, com ara no tenir lesions físiques (que és bastant habitual en agressions 
sexuals, ja que sovint es produeix el fenomen de la immobilitat tònica), o que la víctima no 
compleixi els estàndards i el perfil que se n’espera (per exemple, que el seu estat d’ànim 
sigui positiu o continuï mantenint una vida social activa després de l’agressió).
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L’estudi elaborat per Amnistia Internacional (2016) en què s’aprofundeix la intervenció amb 
víctimes de violència sexual al nostre país des de l’experiència d’aquestes supervivents en els 
diferents sistemes pels quals han hagut de transitar, fa referència a una sèrie de pràctiques 
revictimitzadores per part del sistema policial en la recollida de la denúncia:

 — No deixar que la víctima estigui acompanyada per una persona de confiança.
 — Criminalitzar la denúncia falsa.
 — Tipificar el delicte.
 — Presumir que el testimoni ha estat preparat quan les dones van acompanyades 

d’advocada o advocat, la qual cosa pot implicar que la denúncia perdi valor.
 — Establir temps d’espera llargs.
 — Recollir la denúncia per part de diferents agents a causa del canvi de torn.
 — No derivar la víctima a l’hospital perquè sigui examinada.
 — Orientar la víctima perquè denunciï l’endemà.
 — No informar la víctima sobre els recursos especialitzats.
 — Etc.

És rellevant comentar que, si bé ha estat fàcil i ràpid trobar protocols i guies específiques 
d’atenció a la violència sexual provinents d’altres camps, com ara el sanitari, així com protocols 
i guies interdisciplinàries, aquesta cerca en l’àmbit policial ha estat complicada i poc 
fructífera. A més, la majoria de protocols policials que s’han pogut consultar, principalment 
els que són públics, inclouen la violència sexual en protocols generals d’atenció a la violència 
de gènere, però són poc específics pel que fa a la tipologia de violència sexual, la qual cosa 
pot comportar dificultats a l’hora d’adaptar-se i de concretar els recursos i les actuacions 
necessaris per atendre aquest tipus de víctima. És interessant com això coincideix amb 
l’apunt que es fa en el darrer informe sobre violència sexual del Ministeri d’Interior respecte 
de la manca d’enquestes concretes sobre violència sexual. En aquest informe es destaca com 
les dades que s’obtenen sobre violència sexual sovint s’extreuen d’enquestes més generals 
sobre la violència contra les dones. En l’informe es posa en relleu la manca d’enquestes 
específiques sobre violència sexual, aspecte que es reprodueix, en aquest cas, en el camp 
dels protocols i les guies d’atenció policials. Així, es considera que seria interessant 
i necessari poder disposar de recursos, actuacions o guies específiques per a la 
intervenció des de l’àmbit policial i amb les víctimes d’aquestes tipologies delictives, 
per tal d’atendre’n adequadament les necessitats i adaptar-se a les particularitats.

D’altra banda, en guies i protocols policials sovint es pot comprovar com, en termes 
generals, les indicacions per atendre víctimes de violència sexual són o bé més 
aviat subapartats amb especificacions dins protocols generals d’atenció —que no 
s’adapten prou a tota la informació i el coneixement sobre aquesta tipologia delictiva—, o 
bé passos que s’han de seguir de caire molt més tècnic (recursos que cal activar, redacció 
dels atestats i denúncies, recollida de la denúncia, funcionament de la memòria, etc.). En 
aquest punt, ens sembla interessant esmentar un protocol originari de Colòmbia i publicat 
per la Fiscalia General de la Nació d’aquest país en col·laboració amb l’ONU: Protocolo 
de investigación de violencia sexual. Guía de buenas prácticas y lineamientos para la 
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investigación penal y judicialización de delitos de violencia sexual, atès que es tracta d’un 
document amb indicacions força útils.

Aquest protocol és interessant per l’enfocament integral i específic que dona al fenomen i a 
la problemàtica (és un protocol específic de violència sexual, no un protocol general en què 
també s’abordi aquest fenomen). A més, no amaga crítiques a un sistema que té fallades, a 
les quals intenta donar resposta, i té l’objectiu de ser eficient.

D’altra banda, tot i que es concentra molt en àmbit judicial, dona indicacions i pautes útils 
i de rellevància pel que fa a l’atenció de víctimes de violència sexual —per exemple, parla 
de la necessitat de no pressionar les víctimes a recordar—, d’aquesta manera combat 
alguns dels mites i les creences falses més compartides en aquest àmbit, com ara 
el fet de pensar que les contradiccions o les imprecisions en les declaracions són 
indicatives de falsedat o mentida.

Afegim, a més, que és vital que aquesta guia s’acompanyi de formacions i de coneixements 
molt més pràctics que permetin aplicar les pautes que estableix i els conceptes teòrics a la 
realitat professional. És a dir, és necessari tenir la indicació que no s’ha de pressionar 
una víctima de violència sexual perquè recordi, però encara és més útil conèixer el 
perquè, i més pràctic encara que les professionals encarregades puguin saber com 
prendre declaracions sense generar aquestes pressions en les víctimes. De la mateixa 
manera, cal saber què signifiquen la submissió i la vulnerabilitat química, però encara més 
útil és entendre les implicacions de la violència patida sota aquests efectes, i especialment 
rellevant és saber com atendre i prendre declaració a les víctimes que l’han patida.

Tot això ha de motivar una reflexió sobre la rellevància que els i les agents policials estiguin 
formats i preparats per atendre les víctimes de violència sexual, i també que puguin prendre 
declaracions adients i tinguin els recursos necessaris per fer-ho. Algunes publicacions van 
precisament en aquesta línia i ens parlen dels resultats obtinguts en mostres d’agents policials 
que han estat específicament formats i entrenats en aquests aspectes. Així, Venema, Lorenz 
i Sweda (2020) presenten en el seu estudi aspectes relacionats amb la formació d’agents 
policials a Illinois, específicament en delictes de violència sexual. Una de les crítiques fetes 
en l’estudi és que en la majoria de casos la formació rebuda no comprèn aspectes 
relacionats amb la memòria o els efectes del trastorn d’estrès posttraumàtic en les 
víctimes.

La falta de formació adequada implica mantenir buits i biaixos en la tasca policial de prendre 
declaració a les víctimes, inclús genera revictimitzacions, qüestionaments o l’aliment de 
falses creences en relació amb el perfil que ha de tenir una víctima d’aquest tipus de delicte. 
Aquesta mancança xoca frontalment amb el fet que el 41 % de la mostra d’agents 
de policia considerava adient precisament aquest tipus de formació: comunicació 
amb les víctimes, com interrogar evitant la revictimització o coneixement del 
trauma. Així, sembla que hi hauria un interès per part dels professionals de millorar les 
seves capacitats professionals, que no estaria rebent resposta per part del sistema que ha 
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d’assegurar aquesta formació. Tal com expressa Karen (2019), un enfocament basat en el 
trauma aplicat a l’àmbit policial evitaria la revictimització i asseguraria l’obtenció d’unes 
declaracions fidels i útils.

Campbell, Lapsey i Wells (2019) fan servir una mostra de 3 grups aleatoris per avaluar 
un programa específic de formació en investigacions d’agressions sexuals implantat a 
Kentucky el 2017 en què es treballaven diversos aspectes, entre els quals, ara sí, el trauma 
i la influència que té en les víctimes, així com les respostes que se’n poden esperar. En el 
seu estudi, troben que aquest programa d’entrenament va tenir una influència positiva 
en la percepció dels i les agents de policia en relació amb les víctimes i les seves pròpies 
capacitats per atendre-les correctament i amb coneixement de les seves particularitats.

Així, cal acabar destacant la rellevància de poder formar les agents i els agents de policia 
en aspectes com el funcionament de la memòria, el trauma o les múltiples i possibles 
afectacions que pot presentar una víctima després de viure un fet traumàtic:

 — Primer, per la rellevància de poder assegurar una atenció bona i eficient en dependències 
policials.

 — Segon, per la demanda mateixa que fan les i els professionals d’aquest àmbit.
 — Tercer, perquè hi ha prou factors que ens indiquen que invertir en aquesta línia dona 

resultats positius.

S’evidencia també una clara manca de recursos humans i materials en l’àmbit policial, 
manca de recursos que, a més, és compartida amb bona part dels serveis i equips que atenen 
víctimes de violència en general). Són moltes les notícies que podem veure als mitjans de 
comunicació en què els sindicats policials denuncien la falta de mitjans humans i materials 
per complir els protocols i les pautes de treball establerts (Sindicat Unificat de Policia, 2021).

La UFAM Palma (Unitat d’Atenció a la Família i a la Dona) del cos nacional de policia té 
una plantilla de professionals de menys de 16 persones i s’encarrega d’investigar tots els 
delictes de violència de gènere, violència domèstica, violència sexual i explotació sexual, 
entre d’altres. L’equip de treball és clarament deficitari, i això repercuteix en una limitada 
capacitat de treball. La qualitat de la feina feta també se’n veu ressentida. A tot el territori 
espanyol, i segons s’indica a la pàgina web del Ministeri d’Interior, hi ha 173 UFAM 
i, en total, uns 1.763 agents (Montañés, 2019).

Considerant que la UFAM intervé en casos de violència de gènere, violència domèstica i 
violència sexual, i tenint en compte l’elevada xifra de totes aquestes tipologies delictives, 
és evident que els recursos humans resulten insuficients (cal recordar que fan tasques de 
formalització de denúncia, investigació, protecció, informació i assessorament…). Quant 
als recursos materials, el cos de policia nacional té un dèficit notable d’infraestructures. La 
Prefectura Superior de Policia Nacional de les Illes Balears, ubicada al passeig de 
Mallorca, només disposa de 3 espais per prendre declaració. Amb l’enorme volum 
de feina que absorbeix la prefectura, el resultat és que, més enllà de la primera presa de 
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declaració de les víctimes de violència sexual, totes les altres entrevistes que es duen a terme 
amb la víctima es fan en espais no adequats on no hi ha la intimitat necessària per crear un 
clima agradable ni per fer l’entrevista sense interrupcions.

Aquestes mancances al territori han estat exposades pel Sindicat Unificat de Policia. 
Concretament, el sindicat denuncia que les i els professionals sovint reben la formació 
específica per treballar a les unitats força temps després d’accedir-hi, que no tenen els espais 
adaptats a la feina que duen a terme, que el personal és insuficient i que per la falta de 
personal a vegades acaba recollint les denúncies l’Oficina de Denúncies i Atenció al Ciutadà, 
sense la preparació específica per a aquests tipus de casos. Els efectius de les UFAM a 
dia d’avui són pràcticament els mateixos que l’any 2011, si bé la càrrega de feina 
ha augmentat significativament. Són molts els i les policies de la UFAM que, ateses les 
condicions de feina, decideixen sol·licitar el trasllat a altres unitats (Zuloaga, 2021).

 3.5.  El cas particular de la vulnerabilitat i la submissió química

En els darrers anys s’ha posat especial èmfasi en el fenomen de la violència sexual en 
el marc del consum o l’administració de substàncies, sobretot per les particularitats 
que té, que posen la víctima en una situació d’especial vulnerabilitat tant en el moment de 
l’agressió com en el procediment policial i/o judicial posterior.

En la literatura, es diferencia entre dos tipus d’agressions sexuals facilitades per 
drogues. D’una banda, la premeditada o proactiva, en la qual la persona agressora 
proporciona a la víctima una substància incapacitant i desinhibidora per tal de sotmetre-la 
(submissió química). D’altra banda, l’oportunista, en la qual la persona agressora s’aprofita 
de la víctima, que es troba en estat d’inconsciència per l’efecte d’alguna substància que ha 
consumit voluntàriament. Aquest darrer cas també es coneix com vulnerabilitat química 
(Panyella-Carbó i Agustina, 2019). Val a dir que, sovint, en casos de violència sexual facilitada 
per tòxics, es poden donar totes dues circumstàncies alhora (és a dir, la víctima pot haver 
consumit alcohol voluntàriament, i alhora l’agressor pot haver-li administrat alguna altra 
substància incapacitant).

En les dues modalitats presentades hi ha una afectació de la capacitat de donar 
consentiment i, per tant, en ambdues situacions parlam de formes de violència sexual. 
Aquest aspecte és important, ja que cal desplaçar el focus del fenomen en la conducta 
exercida per la persona agressora i la manca de consentiment sexual de la víctima i no 
en la conducta prèvia de consum d’alguna substància, per tal d’evitar responsabilitzar i 
culpabilitzar la víctima de l’agressió patida.

En el cas concret de la submissió química, aquesta es pot definir com l’administració de 
substàncies psicoactives a una persona sense el seu consentiment i amb finalitats delictives 
(Xifró et. al., 2015). Tot i que és cert que la delinqüència sexual no és l’única tipologia delictiva 
en la qual s’usa aquest mecanisme, sí que és la tipologia en la qual és més habitualment 
usada. Els estudis epidemiològics de diversos països indiquen que fins a un 17 % de 
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les agressions sexuals es podrien catalogar com a casos de submissió química per 
exposició involuntària de la víctima a una substància tòxica (Isorna i Rial, 2015).

A Espanya, les dades en relació amb aquest fenomen són poques. Es tracta d’una 
circumstància poc analitzada, ja que hi ha una manca d’estudis epidemiològics. Són poques 
les investigacions que donen xifres sobre agressions sexuals comeses en estat de 
submissió o vulnerabilitat química. L’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses 
de Sevilla va trobar, entre els anys 2010 i 2012, que tan sols tres dels sumaris que van estudiar 
es podien catalogar com a casos clars de submissió química. A més, l’Institut de Medicina 
Legal d’Alacant, entre els anys 2009 i 2012, va trobar que 19 de 179 agressions sexuals 
valorades tenien una alta probabilitat de ser agressions comeses mitjançant l’ús de drogues 
facilitadores de l’assalt sexual. En un altre estudi, García-Caballero, Cruz-Landeira i Quintela 
(2014) van trobar que en el total de la seva mostra (306 casos d’agressions sexuals relacionats 
amb el consum de substàncies químiques remesos entre el 2010 i el 2012 al Departament 
de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Madrid), un 34,96 % complia els 
criteris d’inclusió com a submissió química. Segons la Macroenquesta del 2019, un 13,7 % 
del total de dones que han patit algun tipus de violència sexual a Espanya estaven sota 
els efectes de l’alcohol o les drogues. Xifró-Collsamata, Pujol-Robinat, Barbería-Marcalain, 
Arroyo-Fernández, Bertomeu-Ruiz, Montero-Núñez i Medallo-Muñiz (2015) van detectar 
amb una mostra de víctimes d’agressió sexual adultes ateses a l’Hospital Clínic de Barcelona 
que quasi un 31 % de la mostra (N=114) havia estat víctima de submissió química. Per últim, 
Arroyo, Barbería, Bertomeu, Montero, Pujol i Xifró (2011) van arribar a la conclusió que, del 
total de 68 casos inclosos, un 37 % (25 casos) es podien catalogar com a submissió química. 
Ateses les notables diferències entre les dades exposades, podem afirmar que es desconeix 
amb precisió la incidència d’aquest tipus de violència sexual al nostre país.

Pel que fa a la casuística concreta sobre aquest fenomen, la substància més utilitzada 
en aquests casos és l’alcohol (Panyella-Carbó i Agustina, 2019). En general, els estudis 
indiquen que es tracta de delictes que es cometen en hores nocturnes, sobretot 
caps de setmana, en entorns d’oci (Navarro i Vega, 2013; García-Caballero, Cruz-
Landeira i Quintela, 2014; Xifró et. al., 2015; Panyella-Carbó i Agustina, 2019). Els estudis 
mostren que en quasi tots els casos de submissió química, la víctima és una dona, 
amb una mitjana d’edat d’entre 23 i 27 anys depenent de l’estudi (Navarro i Vega, 
2013; García-Caballero, Cruz-Landeira i Quintela, 2014; Xifró et. al, 2015). Diverses 
investigacions indiquen que en gran part dels casos hi ha algun tipus de vincle entre 
la víctima i la persona agressora (persones conegudes, amistats, parella…). Les 
situacions en què les persones implicades són totalment desconegudes són infreqüents 
(Cruz-Landeira, Quintela-Jorge i López-Rivadulla, 2008; Navarro i Vega, 2013; Xifró et. 
al., 2015). Tot i així, altres autors (Testa, VanZile-Tamsen i Livingston, 2007) refereixen que 
les violències sexuals facilitades pel consum de tòxics són més habituals en els 
casos en els quals la víctima i la persona agressora no es coneixen.

Pel que fa concretament a la submissió química, hi ha una sèrie de característiques pròpies 
que en dificulten la detecció (García-Caballero, Cruz-Landeira i Quintela, 2014; Isorna i 
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Rial, 2015; Du Mont, McDonald, Rotbard, Asllani, Bainbridge i Cohen, 2009):

 — Retard a l’hora de demanar ajuda per part de la víctima, fet que facilita que a 
mesura que passa el temps s’eliminin els tòxics.

 — Reticència a interposar una denúncia per part de la víctima, amb amnèsia total 
o parcial dels fets derivada de la disminució temporal del seu nivell de consciència en 
el moment del succés.

 — Ús de dosis baixes de la substància, la qual cosa facilita que s’eliminin més 
ràpidament i siguin més difícils de detectar.

 — Fàcil confusió d’aquest quadre amb una intoxicació etílica voluntària. Molts 
delictes finalment no es denuncien, en part per l’amnèsia freqüentment derivada del 
consum.

 — Menys freqüència de lesions, ja que se sotmet la víctima amb la substància i, per 
tant, l’agressor no requereix l’ús de la força.

Segons Panyella-Carbó i Agustina (2019), a les víctimes d’aquest tipus d’agressió se’ls 
practiquen poques proves de detecció de tòxics. En les fases d’investigació biològica en 
relació amb un possible consum de tòxics, Busardo, Vari, Trana, Malaca, Carlier i Di Luca 
(2019) destaquen que les mostres es poden obtenir pels mitjans següents:

 — Orina. Ha de ser recol·lectada al més aviat possible. És una de les mostres més usades.
 — Sang. És un bon complement a l’anàlisi d’orina, però s’ha de recol·lectar en les 48 

hores següents al consum o administració.
 — Cabell. Es poden recollir fins a quatre setmanes després del consum o administració.
 — Fluids orals i ungles. Poden ser mostres alternatives.

Majoritàriament, les proves de detecció de tòxics practicades són l’anàlisi de sang i d’orina 
conjuntament. No obstant això, sovint aquestes proves no són suficients, ja que ha passat 
massa temps entre els fets i la presa de les mostres. Si bé en aquests casos es podria practicar 
l’anàlisi de cabells, la realitat és que aquesta prova no s’acostuma a utilitzar pel cost elevat i 
per les infraestructures que requereix (García, 2013).

Pel que fa als efectes de la submissió i la vulnerabilitat química, els principals són:

 — Amnèsia anterògrada
 — Sedació
 — Disminució de la capacitat d’atenció i de resposta
 — Possibles al·lucinacions i desorientació o desinhibició

Cruz-Landeira, Quintela-Jorge i López-Rivadulla (2008) i Xifró-Collsamata, Pujol-Robinat, 
Barbería-Marcalain, Arroyo-Fernández, Bertomeu-Ruiz, Montero-Núñez i Medallo-Muñiz 
(2015) van trobar en el seu estudi que les víctimes de submissió i vulnerabilitat química 
tenien nivells més elevats d’amnèsia (de fet, en aquest estudi, aquest era el principal 
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símptoma esmentat) i més dificultats o impossibilitats per recordar els fets. A més, el delicte 
s’havia produït especialment en entorns nocturns i d’oci, en context d’activitat social 
amb consum d’alcohol; els havia comès un agressor que la víctima acabava de conèixer, 
i la víctima havia trigat més a dirigir-se a un hospital. També van trobar que totes les 
víctimes esmentaven haver consumit alcohol i, a banda, en un 76 % de casos les 
víctimes també van donar positiu en altres substàncies diferents de l’alcohol; les 
més habituals eren els estimulants.

Busardo, Vari, Trana, Malaca, Carlier i Di Luca (2019) destaquen que les substàncies més 
habituals en casos de violència sexual són les depressores del sistema nerviós central, i 
en destaquen l’etanol (fent referència a l’alcohol), les benzodiazepines, els antidepressius, 
els relaxants musculars, els antihistamínics, els fàrmacs per dormir de venda lliure, els 
al·lucinògens i els opioides. També remarquen alguns dels efectes més habituals que 
produeixen aquestes substàncies, aspectes que prenen especial rellevància quan s’atenen 
víctimes de violència sexual que han estat sota l’efecte d’aquestes drogues. Alguns dels 
efectes són els següents:

 — Nàusees
 — Menys control de la bufeta
 — Dificultats respiratòries
 — Sensació d’atordiment havent consumit poc alcohol
 — Mareig, desorientació i visió borrosa
 — Sudoració i moviment de mandíbula
 — Afectació de la memòria

Els casos de violència sexual en els quals hi ha submissió química o vulnerabilitat química 
suposen un nou repte per als organismes encarregats d’investigar i, eventualment, 
de jutjar els fets. La manca de record, l’endarreriment en la formalització de la denúncia, la 
declaració poc detallada dels fets per part de la víctima, la investigació biològica amb resultats 
negatius atès el temps transcorregut entre la ingesta o administració de la substància i la 
prova per acreditar en un judici oral la manca de consentiment de la víctima són, entre 
d’altres, circumstàncies pròpies d’aquesta modalitat delictiva que desafien el sistema 
policial i judicial.

Per a la víctima, la manca de record suposarà sovint més sensació d’indefensió. 
Poden aparèixer dificultats en interpretar la desinhibició en el moment dels fets com a 
consentiment o la manca de record de detalls concrets com a indicador de relat fictici. 
És important tenir molt presents els aspectes anteriors i conèixer l’efecte que 
provoquen aquestes substàncies per no interpretar la conducta de la víctima 
erròniament o fins i tot minimitzar, negar o justificar la conducta de la persona 
agressora i desplaçar-ne les responsabilitats.

L’impacte en el sistema nerviós central de les diferents substàncies presents en els casos de 
submissió química i vulnerabilitat química és molt divers. Seguint Fiorentin i Logan (2018), 
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escau diferenciar tres categories:

 — Substàncies psicoestimulants, que augmenten el desig sexual i faciliten la resposta 
sexual.

 — Substàncies depressores, que augmenten la desinhibició, afecten la presa de riscs i 
causen amnèsia anterògrada (els nous esdeveniments no es guarden en la memòria a 
llarg termini).

 — Substàncies que afecten al sistema psicomotor i que dificulten la coordinació i el 
control del propi cos.

Isorna i Rial (2015) destaquen algunes de les drogues i substàncies tòxiques històricament 
més utilitzades per facilitar la comissió de delictes sexuals. Remarquen que aquestes 
substàncies tenen una sèrie de característiques comunes que faciliten que puguin ser 
utilitzades amb finalitats delictives, més concretament en l’àmbit de la violència sexual:

 — És fàcil obtenir les substàncies.
 — Són actives en dosis baixes. Això permet que amb poca dosi ja tinguin un efecte en 

la víctima, de manera que és més complicat trobar-ne el rastre i més fàcil que passin 
inadvertides. A més, solen actuar ràpidament i això facilita el control de la víctima, i els 
efectes duren poc.

 — Els efectes que provoquen són bastant abstractes i borrosos, de manera que es poden 
difuminar i confondre amb altres quadres simptomatològics, la qual cosa dificulta 
identificar què ha succeït.

 — Normalment l’administració és discreta, com ara l’administració oral. Així, se cerca 
disminuir la possibilitat de ser identificat o les sospites d’haver estat administrada 
alguna substància. Alhora, aquestes substàncies solen ser difícils d’identificar, no tan 
sols per com s’administra, sinó també per les característiques mateixes de la substància 
(inodora, incolora, etc.).

 — Normalment, es tracta de substàncies que, entre altres possibles efectes, pretenen 
produir desinhibició. No hi ha una inconsciència de la víctima, però sí una situació 
en la qual aquesta pot acceptar accions o conductes que si no estigués en aquest 
estat rebutjaria de forma frontal. És important destacar aquest punt, ja que, tot i 
que la víctima està sota l’efecte d’una substància, en tenir la consciència d’alguna 
manera preservada, és més difícil poder demostrar un abús, una agressió i la manca 
de consentiment.

 — L’amnèsia anterògrada que provoca sovint el consum d’aquest tipus de substància 
facilitarà molt que la víctima no pugui evocar els fets i, per tant, dificultarà identificar 
l’agressor o els fets en si mateixos.

 — Aquestes substàncies sovint també són sedants, aspecte que normalment comporta 
menys capacitat de resposta per part de la víctima.

Per últim, els efectes ja descrits poden anar acompanyats de desorientació temporal i 
espacial. Aquesta desorientació, no tan sols pot dificultar que la víctima demani ajuda 
després d’haver patit els fets, sinó que també pot dificultar més endavant que el seu 
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testimoni sigui vàlid, aspecte que acaba sent favorable a l’agressor, ja que disminueix la 
probabilitat que hi hagi conseqüències pel delicte comès.

Isorna i Rial (2015) també parlen en el seu estudi d’algunes substàncies i dels efectes que 
poden tenir en el context de les violències sexuals. A continuació, se’n resumeixen els 
aspectes més rellevants:

Cànnabis
Es considera estimulador del plaer sexual (estimula la relaxació i augmenta el sentit del 
tacte). A més, és una substància molt normalitzada, aspecte que en pot facilitar el consum 
i l’administració.

Cocaïna Usat com a afrodisíac, desinhibidor i per perllongar les relacions sexuals.

Amfetamines i 
metamfetamines Intensificador del desig sexual i perllongador de les relacions sexuals.

GHB

És relaxant muscular. Crea sensació d’eufòria. Indueix el son profund. Produeix estats de 
confusió. També es parla de propietats afrodisíaques. A més, s’absorbeix, arriba a un pic 
màxim i s’elimina molt ràpidament. La via d’administració és oral. Les característiques 
anteriors fan que s’usi com a mecanisme per sotmetre la voluntat de víctimes potencials.

MDMA / èxtasi Normalment produeix eufòria, empatia, relaxació, extraversió, hiperactivitat, augment de 
la resistència física i estimulació del sentit del tacte.

Alcohol

És la substància més usada amb aquestes finalitats perquè és un desinhibidor. També 
té propietats amnèsiques i la possibilitat de produir pèrdua de consciència. Tot i que és 
la substància més usada per exercir violència sexual, ja sigui en el marc d’un consum 
voluntari per part de la víctima com per una administració per part de l’agressor, no se li 
atorga la rellevància que té en aquests casos. A més, és una substància tan àmpliament 
consumida que en molts de procediments policials i judicials acaba resultant difícil 
identificar si es tracta de submissió o vulnerabilitat química. És important en aquest punt 
reflexionar sobre el fet que l’administració d’aquesta substància amb finalitats sexuals 
està molt extensa i normalitzada, especialment en entorns d’oci. No és estrany ni difícil 
sentir comentaris referents a intentar mantenir relacions sexuals amb altres persones 
després d’haver facilitat elevades quantitats d’alcohol, ja amb la idea prèvia de desinhibir 
la persona. Aquests comentaris estan extremadament normalitzats i compartits, i fins i tot 
s’entenen com a dinàmiques relacionals normals i acceptades, especialment en entorns 
d’oci i festa.

BDZ i hipnòtics Solen ser sedants que s’administren a la víctima per provocar un estat de somnolència 
que pot arribar a provocar un estat d’inconsciència.

Ketamina És una substància que destaca especialment perquè és difícil d’identificar (incolora, 
inodora, etc.). És un anestèsic.

Estramoni
Es tracta d’un al·lucinogen que, a més, s’utilitzava en rituals de caràcter sexual. En 
els darrers anys, les drogues de tipus al·lucinogen s’han popularitzat en la comissió 
d’aquestes tipologies delictives.

Escopolamina
És una de les drogues més conegudes (col·loquialment, coneguda com a burundanga, 
d’àmplia preocupació social), tot i que no de les més usades. Té propietats narcòtiques i 
provoca una pèrdua de la voluntat.

Popper S’utilitza per provocar eufòria transitòria, i també com a excitant sexual, desinhibidor, 
relaxant muscular…

Un aspecte interessant que es pot observar en l’estudi de Busardo, Vari, Trana, Malaca, 
Carlier i Di Luca (2019) és l’elevada —tot i que dispar— xifra d’aquesta tipologia 
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delictiva a pràcticament tots els països dels quals es disposa de dades. Tot i així, són dades 
que cal considerar amb cautela, en bona part perquè hi ha una enorme xifra negra sobre 
aquests delictes i perquè les fonts de les quals s’obtenen les dades poden variar entre països 
i no ser comparables (per exemple, fonts policials i fonts judicials).

4.  METODOLOGIA

 4.1.  Procediment

La metodologia utilitzada en aquest estudi ha estat mixta, és a dir, quantitativa i qualitativa.

Per a l’anàlisi quantitativa de dades, s’ha contactat amb Manuel Hernández Núñez, 
comissari del cos nacional de policia de les Illes Balears, i amb Enric Travesset Camprubí, 
gerent territorial del Ministeri de Justícia a les Illes Balears, per sol·licitar l’accés a les dades 
dels atestats policials de delictes de violència sexual comesos a Illes Balears des del 2015 
fins al 2020. Els atestats policials són confidencials, i no s’hi ha pogut accedir per cap mitjà. 
Tot i aquesta limitació, s’ha contactat amb el secretari d’estat de Seguretat del Ministeri de 
l’Interior i ens ha facilitat l’accés a totes les dades estadístiques de criminalitat recollides per 
tots els cossos policials de l’Estat a partir dels atestats policials de 2015 a 2020 a les Illes 
Balears.

Per a l’anàlisi qualitativa de les dades, s’ha contactat telefònicament amb David López 
del Val inspector en cap de la UFAM del cos nacional de policia, que va manifestar el seu 
interès i disposició a concertar entrevistes per recollir les dades pertinents, si bé va expressar 
que ell no podia prendre aquesta decisió i que ho havíem de sol·licitar formalment pel canal 
que tenen establert per a aquest tipus de sol·licituds. Pel que fa a la guàrdia civil, se’ns va 
notificar que per entrevistar guàrdies civils de l’EMUME (Equipo de Mujer y Menor) també 
havíem d’enviar la sol·licitud seguint el canal formal. S’han enviat dues sol·licituds formals a 
cada un dels correus i no se n’ha obtingut cap resposta.

Pel que fa al cos de metges forenses, es va enviar oficialment un correu electrònic a la 
directora de l’Institut de Medicina Legal i Viències Forenses de les Illes Balears per tal 
d’entrevistar metges forenses. No s’ha rebut cap tipus de resposta a la nostra petició. 
No obstant això, es va poder contactar de forma directa amb dos metges forenses adscrits a 
l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de les Illes Balears, i ambdós han acceptat la 
nostra petició. També s’ha contactat telefònicament amb l’equip de psicòlogues de l’Oficina 
d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) per tal de entrevistar-les, encara que el dia de 
l’entrevista només hi va poder participar una de les psicòlogues. L’OAVD a la vegada ens 
ha facilitat, mitjançant correu electrònic, el contacte d’una víctima de violència sexual sense 
record dels fets que vol col·laborar amb l’estudi aportant la seva experiència. De moment, 
s’hi ha establert contacte telefònic, però no s’ha pogut materialitzar l’entrevista. Estam 
esperant poder concretar una data.
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 4.2.  Instruments

Els instruments utilitzats en l’anàlisi quantitativa han estat les dades estadístiques 
facilitades per la Secretaria d’Estat de Seguretat, que han estat tractades amb 
programes d’anàlisi de dades estadístiques.

Pel que fa a la part qualitativa, s’han fet entrevistes a diferents professionals que 
intervenen en el procés pel qual passa la víctima des que denuncia fins que els fets arriben 
a judici. Per fer-ho, s’han dissenyat entrevistes semiestructurades específiques per a cada 
persona entrevistada.

 4.3.  Anàlisi de les dades

Les dades quantitatives han estat tractades i analitzades amb el programa d’anàlisi 
estadístic SPSS versió 25. S’ha fet un anàlisi descriptiva de les dades disponibles.

Pel que fa a les dades qualitatives, les entrevistes han estat gravades i transcrites. Per 
analitzar-les, s’ha seguit la metodologia de l’anàlisi de contingut.

5.  RESULTATS

 5.1.  Anàlisi de dades quantitatiu

Entre l’any 2015 i l’any 2020 s’han registrat un total de 3.434 denúncies per delictes de 
naturalesa sexual. D’aquests, 3.252 els ha comès un sol agressor i 182 han estat comesos 
en grup de dos o més agressors, 2.894 víctimes eren de sexe femení i 513 de sexe masculí. 
En 26 casos es desconeix el sexe de la víctima. En 3.395 casos hi ha una sola víctima, però 
en 34 casos hi ha 2 víctimes en uns mateixos fets, en 3 casos hi ha 3 víctimes, en 1 cas hi ha 
5 víctimes i en un cas hi ha 6 víctimes.

A la gràfica 1 es pot observar com ha augmentat gradualment la quantitat de denúncies 
interposades per aquest tipus de delictes, llevat de l’any 2020, que s’ha d’analitzar amb 
cautela a causa dels mesos de confinament durant l’estat d’alarma imposat per pal·liar els 
efectes de la pandèmia de la COVID-19, durant el qual va descendir la criminalitat en un 
73,8 % en relació amb els mateixos mesos de l’any anterior (Ministeri de l’Interior, 1 de maig 
del 2020).

D’acord amb l’estudi publicat per l’Institut Balear de la Dona (Arnalda, Gil, Rubio i Iturbe 
2020), en el mateix període de temps es van enjudiciar un total de 240 causes segons la 
base de dades del Centre de Documentació Judicial del Consell General del Poder Judicial 
(CENDOJ).
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Com es pot observar, anualment arriben a judici prop del 7  % del total de les 
denúncies interposades per delictes sexuals a les Illes Balears, la qual cosa posa en 
relleu la necessitat d’explorar el procés que segueixen les causes d’aquest tipus de delictes 
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Gràfic 1. Denúncies interposades per delictes sexuals del 2015 al 2020
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des que succeeixen i es denuncien fins que es resol el procés judicial. Aquesta escletxa entre 
els fets denunciats i els enjudiciats fa pensar que durant el procés hi ha factors determinants 
per no seguir-lo fins al final i abandonar-lo.

En aquest estudi s’ha volgut donar veu a la totalitat dels i les agents que intervenen en el 
procés des que es comet un delicte sexual i es denuncia fins que arriba a seu judicial, per 
tal de poder-nos aproximar a la realitat que viuen les víctimes. En paral·lel, s’ha fet una 
exploració estadística dels fets denunciats entre el 2015 i el 2020 per tal de tenir una visió 
global del fenomen i poder-lo abordar adequadament.

Tal com es presenta en el gràfic 3, el delicte sexual amb més prevalença ha estat l’abús sexual 
(N=1.512), seguit de l’agressió sexual amb 577 denúncies. El tercer tipus més denunciat ha 
estat l’agressió sexual amb penetració o violació, que ha ocorregut en 381 casos, seguit de 
l’exhibicionisme (206 casos), l’abús sexual amb penetració, (167 casos),  els delictes relatius 
a la prostitució (146 casos), la corrupció de menors o persones amb diversitat funcional (144 
casos), l’assetjament sexual (134 casos), l’assetjament sexual de menors per internet o child 
grooming (92 casos), la pornografia infantil (46 casos) i la provocació sexual (29 casos).

Aquests delictes es cometen de forma més o menys homogènia durant l’any; no obstant 
això, hi ha un pic clar de comissió de fets delictius durant els mesos de més calor, 
de juny octubre, amb un clar augment dels fets denunciats en els mesos de juliol i agost 
(gràfic 4).

Si s’analitzen les dates de comissió dels fets denunciats, es pot observar com en dates 
senyalades com Cap d’Any, Tots Sants o Sant Sebastià de Palma, Sant Joan a Ciutadella 
i altres festes majors o celebracions de les Balears hi ha més incidència de delictes sexuals. 
Aquests delictes sexuals podrien donar-se en contextos de vulnerabilitat química o submissió 
química. Tret de 6 macrocauses amb més de 10 fets enjudiciats en un sol dia, que solen ser 
causes per delictes relatius a la prostitució i delictes de corrupció de menors, generalment 

Gràfic 3. Tipus de delicte
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s’enjudicien 1 o 2 fets per dia, però en les dates comentades aquesta mitjana augmenta 
exponencialment.

Gràfic 4. Mes de la comissió dels fets

A tall d’exemple, el dia 1 de gener s’han registrat un total de 99 causes en els 6 anys 
d’estudi (2015-2020), la qual cosa vol dir una mitjana de 16,5 causes l’1 de gener de cada 
any estudiat. Una altra data senyalada en què es pot observar un increment de denúncies 
per delictes sexuals és el dia de Tots Sants, 1 de novembre, en què s’han registrat 33 fets 
en els darrers 6 anys, una mitjana de 5,5 causes per any estudiat. Per la festa major de Sant 
Sebastià, del 14 al 17 de gener, s’han registrat un total de 38 fets en els darrers 6 anys, una 
mitjana de 6,3 per any. Per la festa de Sant Joan, el 24 de juny, s’han registrat un total de  
23 fets en els darrers 6 anys, una mitjana de 3,8 per any.

Pel que fa a la localitat on succeeixen els fets, la majoria es cometen a Palma (N=1331), 
seguida de Calvià (N=319), Eivissa (N=166) i Manacor (N=145), a la resta de poblacions 
hi ha menys incidència. Hi ha 674 casos que succeeixen en localitats de menys de 20.000 
habitants, motiu pel qual no s’ha especificat el nom de les poblacions, per preservar la 
intimitat de les víctimes (gràfic 5).

La majoria de les víctimes són espanyoles (N=2.282), tot i que també hi ha representació 
d’altres països d’Europa, com Regne Unit (N=252), Alemanya (N=134), Itàlia (N=48), Romania 
(N=47), França (N=29), Suècia (N=26) o Holanda (N=23). També n’hi ha de països d’Amèrica 
del Sud, com Colòmbia (N=62), Equador (N=40), Brasil (N=39), Argentina (N=32), Bolívia 
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(N=30), Paraguai (N=23) i Veneçuela (N=22), i del nord d’Àfrica, Marroc (N=52) i altres 
països més minoritaris.

Gràfic 5. Localitat dels fets

En relació amb l’edat de les víctimes, el 45,8 % eren menors d’edat i el 54,2 % eren 
adultes. Els rangs d’edat van des 0 anys (menys d’un any) fins als 99. Hi ha 49 víctimes que 
tenen menys d’un any i una que en té 99. L’edat més freqüent de les víctimes és 15 anys, 
amb un total de 236 casos. Dels 12 als 20 anys s’acumula el major gruix de casos, amb 
1,543 causes sobre víctimes d’aquesta franja d’edat (gràfic 6).

Com es pot veure en el gràfic 7, en la majoria de denúncies els delictes són comesos per 
autors desconeguts per a les víctimes (N=2.624), la qual cosa dificulta esclarir els fets. La 
relació següent més preponderant entre víctima i autor és la familiar, ja siguin familiars 
consanguinis (avis, pares, tiets, germans, etc.) o no consanguinis (padrastres, germanastres, 
cunyats i altres graus de parentiu), amb un total de 253 casos. En 131 casos la relació és 
d’amistat, en 76 casos l’agressor és coneguts o hi ha una relació casual, en 57 casos la 
relació és professional, en 50 casos l’autor és una persona de confiança de la víctima (metge, 
tutor legal, etc.), en 41 casos l’autor és monitor o professor de la víctima i en 96 casos hi ha 
un altre tipus de relacions. Cal destacar els casos en què la relació entre la víctima i l’autor 
és la de parella (N=44) o exparella (N=62), ja que com es va veure en l’estudi d’Arnalda, Gil, 
Rubio i Iturbe (2020) moltes vegades aquests fets s’enjudicien en el context dels delictes de 
violència de gènere.
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Gràfic 6. Edat de la víctima

D’altra banda, les dades presentades en el gràfic 7 contrasten amb les presentades a l’estudi 
d’Arnalda, Gil, Rubio i Iturbe (2020), en què en la major part dels casos la víctima i l’autor 
tenien algun tipus de relació prèvia. Una possible explicació pot ser que les denúncies en 
què l’autor és desconegut resultin més difícils de resoldre i no prosperin. Una altra explicació 
podria ser que la víctima decideixi no continuar amb el procés... Sigui com vulgui, el fet és 
que la majoria de denúncies en què l’autor dels fets és desconegut no arriben a enjudiciar-
se, motiu que justifica aquesta variació de les dades entre fets denunciats i fets sentenciats.

Gràfic 7. Relació entre la víctima i l’autor dels fets denunciats
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El lloc on ocorren els fets amb més freqüència és en pisos (N=1.124), seguit de la via 
pública urbana (N=613), xalets, cases o habitatges unifamiliars (N=255), complexos hotelers 
o anàlegs (N=174), bars o anàlegs (N=140), la platja (N=126) o cases de camp (N=100). La 
resta de llocs tenen prevalences inferiors a 100 denúncies; tot i això, val la pena esmentar 
llocs com centres docents (N=61), dependències policials (N=50) o discoteques (N=48). 
Alguns dels llocs amb menys incidència són aeroports, transports públics, centres tutelars o 
assistencials, descampats, altres tipus de locals o establiments comercials i d’oci, prostíbuls, 
o altres tipus d’habitatges.

El fet que la major part dels fets succeeixin en espais privats dificulta la presència de 
testimonis. En cas que la víctima no recordi els fets succeïts, augmenta la dificultat per 
resoldre el delicte.

 5.2.  Anàlisi de dades qualitativa

L’àmbit policial és un context hermètic, sovint de difícil accés. Per a aquest projecte, s’han 
intentat fer algunes entrevistes a agents policials per poder conèixer de primera mà la 
intervenció amb víctimes de violència sexual que es fa des d’aquest context, però en la 
data en què es tanca aquesta memòria encara no s’han pogut concretar. S’ha contactat 
directament amb la UFAM, del Cos Nacional de Policia, i amb l’EMUME, de la Guàrdia 
Civil, les dues unitats encarregades d’investigar els casos de violència sexual. Cap dels dos 
no ha respost encara a la nostra sol·licitud tramesa al correu electrònic oficial d’ambdues 
institucions amb contacte telefònic previ amb els responsables de la unitat. En contrapartida, 
s’han consultat diverses fonts per fer una cerca dels protocols i les guies sobre atenció 
a víctimes de violència sexual vigents en el territori nacional.

Per superar les dificultats d’accés als atestats policials, s’ha complementat l’estudi quantitatiu 
amb una anàlisi qualitativa, per mitjà d’entrevistes a professionals del circuit legal pel 
qual passen les víctimes de violència sexual.

Per tal d’entrevistar els i les professionals dels diferents serveis i institucions que intervenen 
en la violència sexual, s’han duit a terme les gestions següents:

 — Dos contactes formals als correus electrònics oficials de les unitats policials que 
treballen els casos de violència sexual, la UFAM i l’EMUME. No s’ha rebut cap tipus de 
resposta a les nostres peticions.

 — Un contacte oficial al correu electrònic oficial de la directora de l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de les Illes Balears per entrevistar metges i metgesses forenses. 
No s’ha rebut cap tipus de resposta a la nostra petició.

 — Contacte directe amb dos metges forenses adscrits a l’Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de les Illes Balears. Ambdós han acceptat la nostra petició.

 — Contacte directe amb l’OAVD per entrevistar una de les psicòlogues que intervenen 
amb víctimes de violència sexual. Aquesta professional ha acceptat la nostra petició.
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  Anàlisi de les entrevistes a metges forenses

S’han fet dues entrevistes a metges forenses adscrits a l’Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de les Illes Balears per tal de contrastar les informacions. A les Illes Balears hi 
ha 22 metges forenses, entre els quals hi ha també els càrrecs de direcció i càrrecs intermedis.

L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de les Illes Balears és un òrgan tècnic al servei 
de l’Administració de justícia, que proveeix el sistema judicial de l’assessorament tècnic i els 
informes pericials de l’àmbit mèdic que requereix per poder dur a terme les seves tasques. 
La medicina forense auxilia els jutjats, els tribunals, les fiscalies i les oficines del registre civil 
mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i 
de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense.

En els casos de violència sexual, quan una víctima acudeix a una comissaria o a un centre 
sanitari perquè ha patit algun tipus de violència sexual, aquesta és derivada a un hospital 
referent. A Mallorca aquests són l’Hospital Son Espases, l’Hospital Son Llàtzer, l’Hospital 
d’Inca i l’Hospital de Manacor.

A l’hospital la víctima és atesa en primera instància pels  i les professionals 
d’urgències i de ginecologia, que són els que avisaran les forces i cossos de seguretat en el 
cas que encara no s’hagi notificat a les autoritats la situació. Les forces i cossos de seguretat 
n’informen el jutjat de guàrdia i aquest activa el metge o metgessa forense de guàrdia, que 
es presenta a l’hospital. El temps que passa entre l’arribada de la víctima a l’hospital fins que 
el metge o metgessa forense s’hi presenta pot variar d’una a quatre hores, segons el cas i 
les circumstàncies. Un dels metges forenses manifesta que «les víctimes estan soles des del 
mateix moment en què es desplacen a l’hospital. En la majoria de casos en què m’avisen 
d’una violència sexual, quan arrib a l’hospital normalment trob una víctima sola asseguda a 
la sala d’espera. La sala d’espera gran i fosca de Son Espases, a la segona planta».

L’actuació del metge o metgessa forense en els casos de violència sexual es resumeix 
en l’exploració i la recollida de mostres quan la víctima acudeix a l’hospital, d’acord amb 
les disposicions de l’Ordre ministerial 122/2010. Després d’aquesta actuació es manté 
desinformat del cas fins a l’eventual citació en seu judicial. És tanta la falta de feedback que 
serà en el marc d’aquesta citació (sovint anys després) quan coneixerà els resultats de les 
mostres preses en la seva intervenció i declararà sobre la seva actuació.

Altres sistemes com el francès es mostren més eficaços, ja que el metge o metgessa 
forense per defecte torna a veure la víctima de violència sexual un mes després de 
la intervenció a l’hospital. En aquesta segona atenció, pot recopilar nova informació que 
la víctima ha recordat o que, trobant-se més empoderada, pot expressar, així com recollir 
noves mostres com les de cabells, que s’han de prendre sempre un mes després.

La pauta d’intervenció del sistema francès és coherent amb el coneixement científic 
relatiu al record d’esdeveniments traumàtics. Seguint Echeburúa i Guerricaechevarría 
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(2011), la vivència de situacions traumàtiques en dificulta el processament cognitiu i sovint 
les persones necessiten el pas del temps per poder evocar aquests records que inicialment 
poden ser reprimits com a mecanisme de defensa i supervivència.

Les troballes són consistents amb l’exposició de Panyella-Carbó i Agustina (2019), les quals 
exposen que a les víctimes de violència sexual se’ls practiquen poques proves de detecció de 
tòxics. L’actual forma d’operar de la medicina forenses a les Illes Balears dificulta la realització 
de determinades proves, com la presa de mostra de cabells, que, tal com s’ha descrit en el 
marc teòric, s’ha de fer un mes després de la ingesta del tòxic. L’actuació del metge o 
metgessa forense està determinada per la informació que proporciona la víctima 
en un moment i un espai molt concret, l’hospital. Aquesta intervenció es produeix 
en la majoria de casos entre 2 i 24 hores després dels fets.

Garcia (2013) comenta que la prova d’anàlisi de cabells no s’acostuma a fer pel cost elevat 
i per les infraestructures que requereix. A les Illes Balears aquesta prova es duu a terme 
en molt poques ocasions, i quan es pregunta per aquesta qüestió a les persones forenses 
entrevistades exposen arguments contraposats. Un afirma que a les Illes Balears no es duu a 
terme aquesta prova per la forma d’actuar de l’Institut de Medicina Legal, ja que el metge 
o metgessa forense només té contacte posterior amb les víctimes en casos molt 
puntuals, però que seria molt interessant aplicar-la més sovint. L’altre exposa que «les 
mostres de cabell no tenen cap sentit en aquest (submissió química) tipus de delicte», i 
afegeix que «per obtenir un resultat positiu és necessària la reiteració en el consum i que un 
consum puntual no apareixerà en la mostra de cabells».

El protocol per agressions sexuals de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses 
de les Illes Balears actua com a guia per als metges o metgesses forenses, però no és un 
protocol de compliment obligat Un protocol de compliment obligat faria que el treball fos 
més sistemàtic i que la resposta de les persones professionals fos més homogènia. Un dels 
metges forenses afirma que la forma d’intervenir de les diferents persones forenses adscrites 
a l’Institut és diferent i que «algunes quan estan de guàrdia no es desplacen a l’hospital 
referent per atendre una víctima de violència sexual si aquesta no afirma al personal sanitari 
haver estat penetrada, ja que, segons asseguren, les proves que podran recollir no seran 
d’interès (no hi haurà ADN). És una forma d’actuar incorrecta que es permet per la falta de 
protocol obligatori».

Així mateix, la percepció del metge forense és que les víctimes que se senten empoderades 
després d’una agressió sexual i es mostren fortes per enfrontar-se al seu agressor 
pateixen una revictimització i un perjudici en el procés judicial. Refereix que com a 
professional que treballa en el camp identifica que hi ha una creença molt concreta de com 
s’ha de comportar una víctima de violència sexual i que les víctimes que s’allunyen d’aquest 
comportament esperat són posades en dubte.

L’afirmació del metge forense es correspon amb el coneixement exposat al marc teòric  
i és coherent amb l’estudi d’Andrea Quinlan, que identifica que el criteri policial es basa 
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en suposicions normatives relatives a com s’hauria de comportar una víctima de violència 
sexual; amb l’estudi elaborat per Amnistia Internacional (2016), relatiu a les pràctiques 
revictimitzadores del sistema, i amb l’estudi de Jordan (2004) sobre els factors o variables 
que influeixen en la credibilitat que els i les agents de policia donen a les víctimes de violència 
sexual.

El metge o metgessa forense no explora el record de la víctima, sinó que es limita 
a recollir el que manifesta la víctima en el moment de l’exploració, així com una sèrie 
d’informacions genèriques, com l’estat de consciència d’aquesta i si es mostra anímicament 
estable. Algunes profesionals forenses transcriuen textualment el que manifesta la víctima, 
d’altres no. La medicina forense no es postula en relació amb el procés de retenció i d’oblit 
en situacions traumàtiques i d’alta intensitat emocional. De fet, un dels metges forenses 
verbalitza que «si la víctima no recorda els fets i no trobam proves biològiques significatives, 
la investigació té poques opcions de prosperar en seu judicial».

L’actuació del metge forense en un cas estàndard de submissió química seria el següent:

L’al·lota va venir de Magaluf al vespre. Duia un biquini i un pareo. Havia anat a la 
Guàrdia Civil i es trobava a l’hospital. Li demanàrem què havia passat i ens va dir que 
no ho recordava, que es va despertar en un hotel amb un senyor. No recordava l’hotel. 
No sabia si el senyor li havia fet qualque cosa. Quan va sortir d’allà, va comprar un 
pareo a la primera tenda que va veure i es va dirigir a la Guàrdia Civil. No recordava 
res, ni tan sols on era l’hotel. Tampoc recordava on era la tenda en la qual havia 
comprat el pareo. Allà ja vam saber que allò era un arxiu. Vam prendre les mostres, 
es va fer tot, però ja està. Es van prendre mostres de sang i d’orina, es va dur a terme 
l’exploració ginecològica i ja.

Els metges forenses afirmen que «a diferència d’altres tipus delictius, en els casos de 
violència sexual la continuïtat del procés depèn fonamentalment del relat i de la declaració 
de la víctima». En els casos de submissió química —per la naturalesa i particularitat 
mateixa del delicte— les víctimes se senten confuses, no saben gaire bé el que ha 
succeït i el seu record és parcial o nul.

La coordinació i la cooperació interinstitucional entre l’àmbit sanitari, l’àmbit 
policial i l’àmbit judicial presenta mancances. Per poder fer front a la violència sexual 
de forma efectiva, és fonamental millorar els canals de comunicació i facilitar la interacció 
entre els organismes que hi intervenen, tant en la pràctica i la funcionalitat dels diferents 
serveis de cada administració com també per generar coneixement. En aquesta línia, els 
metges forenses exposen que una proposta centrada en la víctima seria habilitar un espai 
als hospitals perquè tots els serveis i institucions la puguin atendre. Es tractaria d’un espai 
on la víctima es pogués sentir segura, amb intimitat mentre ha d’esperar l’arribada dels 
diferents serveis, on hi hagués una habitació on la policia pogués prendre la declaració a 
la víctima, etc. Així, els metges forenses manifesten que «hi hauria d’haver qualque servei 
acompanyant la víctima quan són les 3 hores de la matinada i està sola a la sala d’espera de 
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l’hospital. Tenen molts de dubtes i preguntes quan han de decidir si denunciar o no, i no hi 
ha ningú per acompanyar-les i donar-los suport i informació en aquell moment».

Anàlisi de l’entrevista amb la psicòloga de l’Oficina d’Assistència a les Víctimes 
del Delicte de Palma

L’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte de Palma depèn del Ministeri de Justícia. 
L’OAVD aten a tota persona que hagi estat víctima d’un delicte, i li proporciona assessorament, 
assistència i atenció social, psicològica i jurídica. Per això, el treball es fa mitjançant un equip 
interdisciplinari. L’accés al servei pot donar-se mitjançant la derivació, per part de recursos 
de l’àmbit policial, judicial, social, salut…, o pel contacte directe que fa la pròpia víctima. 
Segons exposa la psicòloga, la via d’accés més habitual en els casos de violència sexual 
és la derivació a través de la Policia Nacional, en concret, a través de la Unitat d’Atenció a la 
Família i la Dona (UFAM), així com els jutjats de guàrdia, principalment. Per tant, les víctimes 
que atén l’OAVD generalment han interposat una denúncia.

Actualment, no hi ha un protocol interdisciplinari que guiï l’actuació professional 
dels diferents sistemes intervinents en els casos de violència sexual, encara que l’àmbit de 
salut disposa del seu propi protocol d’actuació per a les víctimes de violència masclista, 
que, per a l’OAVD, és una guia orientativa, a més de l’estatut de la víctima del delicte per a 
l’àmbit judicial i policial.

Des dels darrers anys, en el servei han detectat una tendència a l’alça en l’atenció a 
víctimes de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, gairebé s’equipara amb 
l’atenció a les víctimes violència de gènere, que sol ocupar el primer lloc. Per això, a hores 
d’ara la violència sexual podria ser el segon delicte més atès en aquesta oficina, per sobre de 
la violència domèstica. Anys enrere, la violència sexual es trobava en el tercer o quart lloc en 
relació amb l’atenció. Entre les possibles causes que expliquen aquest fenomen, la psicòloga 
assenyala l’augment de l’atenció a persones adultes que han sofert violència sexual en la 
infància, les quals, ateses les campanyes de sensibilització i la modificació de la prescripció 
d’aquesta mena de delictes, a més d’un moment evolutiu relacionat amb la criança de 
menors, acudeixen a l’oficina a la recerca d’assessorament i d’atenció. També apunta el 
sorgiment d’un nou perfil: violència sexual entre iguals, cada vegada més joves, en què la 
víctima és agredida sexualment per un jove de la seva mateixa edat pròxim al seu entorn 
(amic, conegut…) en contextos d’oci.

Aquest fet coincideix amb les dades aportades pels informes sobre delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexual a Espanya del Ministeri de l’Interior (2019), els quals indiquen 
que hi ha una tendència al creixement de la violència sexual en els darrers 7 anys.

En el primer contacte que les víctimes de violència sexual solen tenir amb el recurs, 
generalment experimenten una mescla de sentiments de ràbia, vergonya, temor, culpa…
Algunes ho han verbalitzat en el seu entorn, unes altres, en canvi, ho han mantingut en 
silenci. La primera intervenció que es fa és la derivació a l’àmbit de salut, en concret a 
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medicina de família, per assegurar un seguiment mèdic a llarg termini. Posteriorment, 
la intervenció se centra a acompanyar la víctima perquè cobreixi les diferents necessitats 
que manifesti. En aquest sentit, una de les dificultats més grans que expressa la psicòloga 
en el treball amb persones que han sofert violència sexual és la vinculació del procés de 
recuperació amb el tracte professional i el procés paral·lel que es duu a terme des del sistema 
policial i judicial, principalment:

Cal treballar l’impacte de la pròpia agressió i la seqüela de la pròpia agressió, a més 
del mal que genera el procediment judicial en si. Llavors és una assistència terapèutica 
que es veu molt condicionada segons el tractament que la justícia i la policia fa de 
l’assumpte, perquè emocionalment condicionarà molt l’estat d’una persona que ha 
sofert una agressió. Si l’assumpte prospera, si se li pren declaració en un context amb 
empatia perquè la persona senti que el tema és tractat amb importància… Serà molt 
més fàcil fer un procés terapèutic de recuperació i d’abordatge del trauma. Però, si no, 
és treballar trauma sobre trauma.

També afegeix altres dificultats, com el temps d’intervenció, generalment massa 
curt per a un procés de recuperació que implica diversos anys de teràpia, a més dels 
sentiments d’incomprensió experimentats per la víctima davant la resposta de l’entorn 
quant a la violència soferta, la qual cosa augmenta el mal causat.

La incomprensió i la culpa solen ser els sentiments més habituals que experimenten les 
víctimes quan no tenen un record dels fets o quan aquest record és parcial; una realitat que 
s’atén de manera freqüent a l’OAVD. Aquesta falta de record està vinculada principalment 
a les situacions de violència sexual en estat de vulnerabilitat o de submissió química (VQ/
SQ), majoritàriament per alcohol, en contextos d’oci, per part de persones conegudes més 
que desconegudes i amb una víctima que sol ser jove. Aquestes agressions es produeixen en 
habitatges o en espais públics pròxims als entorns d’oci nocturn. Aquestes característiques 
coincideixen amb els resultats dels diferents estudis sobre els delictes sexuals a Espanya. En 
aquest sentit, destaquen els resultats aportats pel Balanç de criminalitat (2017), que situava 
el municipi de Calvià, a Mallorca, com el primer d’Espanya on més denúncies es produeixen 
per cada 1.000 habitants, ja que concentra una de les zones d’oci nocturn més populars de 
totes les illes: Magaluf. En aquest sentit, la psicòloga apunta:

Hi ha molts de casos de Magaluf, en els darrers temps menys, però fins que hi va 
haver COVID-19 Magaluf era una mina d’aquesta mena de casos [VQ/SQ]. Després 
de la festa, a l’estiu, quan esperen l’autobús per tornar, queden mig adormides a la 
parada, o a la platja, a les gandules… i sofreixen una agressió i no saben qui ha estat 
[…] al·lotes de 15, 16, 17 anys.

En els casos de violència sexual facilitada per tòxics, les víctimes solen arribar al recurs gràcies 
al suport d’una persona de confiança, que, en relatar-li els fets, les anima a interposar la 
denúncia. Aquest primer relat dels fets en seu policial és molt important, ja que pot condicionar 
la resta del procés, fins i tot el judicial. En aquest sentit, a més de l’afectació de la memòria a 
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conseqüència d’un consum, ja sigui voluntari o  no, hi ha altres factors que poden dificultar 
l’evocació del record; com és l’estat de xoc i de confusió de la víctima, una falta d’energia, 
esgotament per no haver pogut descansar i haver transitat pel sistema de salut durant hores, 
així com la pressió que poden sentir en haver de contestar a determinades preguntes:

Quan hi ha una pressió, les persones es veuen en l’obligació de donar una resposta, i 
això és molt perillós per a un procediment, perquè, si després dius una cosa diferent, 
aquesta contradicció ho anul·larà tot.

Els temps per a la víctima i per al sistema policial i judicial són diferents, per la qual 
cosa s’entra en una contradicció:

A vegades els records surten després, des de la tranquil·litat, amb el temps. Com més 
pressiones algú perquè recordi el que no recorda, més tensió hi ha i més dificultat per 
recordar. I el sistema en aquest sentit dona pressa perquè recordin.

De fet, aquesta és una realitat prèviament descrita en altres estudis, en què es mencionen 
alguns dels perills associats a forçar el record, com ara el fet que pressionar algú per ser 
més específic en el seu relat tan sols augmenta la probabilitat que la persona evoqui més 
memòries falses, o també els efectes de la persuasió trivial o d’eliminació de credibilitat (Bell i 
Loftus, 1989; Borckhardt et. al., 2003).

A vegades, la interposició de la denúncia per part de les víctimes amb una afectació en el 
record no sol ser immediata. Segons explica la psicòloga, la falta d’informació sobre el que 
ha passat fa que aquestes víctimes necessitin més temps per processar-ho i prendre 
consciència de la violència soferta. A més, hi ha els sentiments de vergonya, culpa i temor 
de no ser cregudes. Quan la persona sent que no pot aguantar el mal i veu la seva vida limitada 
a conseqüència d’això, és quan sol verbalitzar-ho. Denunciar els fets de manera immediata o 
passat un temps també pot determinar el procediment judicial, atesa la diferència de prova, 
ja que les víctimes que denuncien els fets de manera immediata disposen d’una valoració 
medicoforense que pot servir com a prova de càrrec en l’enjudiciament, però si es denuncia 
passat un temps aquesta prova desapareix. Malgrat això, la professional també reconeix una 
manca de recursos a nivell policial i judicial que donin suport a la falta de record: com la petició 
de peritatges psicològics per avaluar l’estat emocional de la víctima, informes de credibilitat, 
l’ús de la prova preconstituïda o la dificultat d’investigar aquests delictes pel mal estat de 
determinats equipaments públics. De fet, aquesta manca de proves pericials dirigides a suplir 
o compensar les dificultats associades al record coincideix amb els resultat de l’estudi anterior 
(Arnalda, Gil, Rubio i Iturbe, 2020), en el qual es va posar de manifest l’elevada manca d’ús de 
proves de credibilitat en població adulta amb record afectat. La psicòloga manifesta:

A Magaluf, per exemple, tres al·lotes van ser violades a la platja, molt a prop de 
les parades, sortint del Manos, per allà… Les càmeres [del carrer] estaven brutes i 
entelades, i no se’n va poder rescatar res. I tan senzill és que, si la càmera hagués estat 
en bon estat, segurament es podria haver identificat els agressors.
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Per tant, el relat dels fets unit a les proves perifèriques és determinant en la resolució 
judicial. En els casos de violència sexual en què hi ha un record parcial, s’observen sentències 
condemnatòries, mentre que els arxius i els sobreseïments són més freqüents en els casos 
on no hi ha un record, resultat que també es va trobar en l’estudi anterior (Arnalda, Gil, 
Rubio i Iturbe, 2020). Aquest fet genera un gran sentiment d’injustícia per a les víctimes i en 
dificulta el procés de recuperació:

Qui ha fet el pas de posar una denúncia el que vol i el que necessita és que hi hagi 
unes conseqüències pel que ha ocorregut, i que no es doni és un altre mal a assumir, 
és un mal afegit. Llavors ja és una necessitat no coberta, la de justícia.

En resum, la recollida de la denúncia, no tan sols pot marcar el camí que seguirà el 
procediment judicial, també pot marcar el benestar de la víctima, ja que generalment és la 
primera institució en la qual la persona cerca ajuda. Aquestes dones experimenten un gran 
sentiment de vergonya en haver de denunciar i haver d’exposar uns fets que no recorden. 
A més de la vergonya, hi ha un sentiment de culpa en atribuir-se la responsabilitat del que 
ha succeït, de reprotxe personal:

En el sistema sempre hi ha algú que li ho diu, això; en el seu context algú li dirà: «si 
no haguessis begut tant, si no haguessis…». Ho escolten, no és una cosa només 
personal, sinó que se’ls diu.

Les experiències en relació amb l’atenció policial que reben i que posteriorment 
comparteixen amb la psicòloga són tant positives com negatives; l’escolta, un tracte empàtic 
i pròxim, la realització de preguntes obertes i especialment el temps dedicat, són factors 
que condicionen la vivència de la primera atenció professional que reben per part de les 
forces i cossos de seguretat. Per contra, actituds culpabilitzadores, el tracte poc empàtic, 
el fet responsabilitzar-ne a la víctima o la descripció constant dels fets, potenciaran una 
revictimització (Campbell et. al., 2001).

Encara que a l’OAVD hi acudeixen principalment les persones que han interposat una 
denúncia, a vegades també atenen víctimes que no han denunciat. El temor de ser 
qüestionades i no ser cregudes és el motiu més citat per rebutjar denunciar. Aquesta 
resposta coincideix amb la literatura anterior, com les aportades en la Macroenquesta (2019). 
D’altra banda, el tracte que donen els mitjans de comunicació als casos de violència sexual, 
com el de la manada, sembla que influeix a rebutjar la denúncia:

En els casos tan mediàtics el que els mitjans transmeten és que la víctima després 
[de denunciar] ho ha passat encara pitjor, i això tira cap enrere moltes persones. No 
donam el missatge «estam amb tu, t’acompanyarem», sinó «com denunciïs et veuràs 
en els mitjans, ho passaràs pitjor», i por, sobretot por de passar una cosa molt dura, 
del fet que «no se’m cregui, de sentir-me qüestionada, del fet que se’m jutgi…».

Tant si la víctima ha interposat una denúncia com si no, la primera demanda manifestada 
en la intervenció psicològica és l’afrontament d’aquesta situació, donat l’impacte que 
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aquest fet té en els diferents àmbits de la vida: formatiu, laboral, social, sexual… Altres 
factors com la pròpia història de vida de la persona i el suport de l’entorn poden dificultar 
o facilitar la intervenció. Les víctimes amb una afectació en el record solen presentar més 
una gran inseguretat derivada d’aquest buit. Aquest sentiment d’inseguretat alhora genera 
una por que es tradueix en conductes d’hipervigilància, evitació, hipersensibilització, 
desconfiança…, i afavoreix l’aïllament i la pèrdua d’autonomia de la persona. Malgrat no 
recordar el fet traumàtic, també hi ha un impacte en la sexualitat (és la conseqüència que 
més es manté a llarg termini) i una dificultat en les relacions socials:

La falta de record genera un dubte molt gran, de si el que ha passat té, d’alguna 
manera, qualque cosa a veure amb «alguna cosa de mi, que jo no record: alguna 
cosa que he fet, alguna cosa que he dit, alguna cosa que he triat…», i no tant 
amb l’altra part. Llavors aquesta inseguretat condiciona molt altres relacions, altres 
acostaments…».

A més de l’afrontament de la situació i les seqüeles, la intervenció psicològica també va 
encaminada a afavorir l’autocura i el manteniment d’objectius.

Malgrat totes les conseqüències que pot tenir per a una persona haver estat víctima d’un 
delicte contra la seva llibertat sexual, fins i tot per a les persones amb una falta de record, 
continua havent-hi una tendència a creure que aquesta absència implica menys 
impacte i un procés de recuperació més ràpid:

Els professionals tenim aquesta tendència. Jo, per exemple, reconec que en els meus 
inicis tenia un prejudici o una idea equivocada: que el no record facilitava la recuperació, 
perquè en no recordar la vivència traumàtica no tens la vivència del trauma. I, d’acord, 
no tens la vivència del trauma, però sí que tens l’experiència traumàtica, i al final el 
que no recordes ho umpls amb imaginació, i la tendència a la imaginació és pitjor, 
amb la qual cosa potser ho umpls amb alguna cosa molt pitjor, fins i tot, del que ha 
pogut ocórrer, i ho pots integrar com a cert. Això pot fer que sigui molt més dificultosa 
la recuperació […]. No donam valor a un mal.

Aquest fals mite, que sembla que està bastant estès entre els diferents àmbits professionals, 
afavoreix que les víctimes sofreixin pràctiques revictimitzadores des dels missatges 
de consol i ànim, unes altres des de la culpabilització a través de la comunicació verbal i no 
verbal, especialment amb les víctimes en les quals la violència sexual s’associa a conductes de 
risc, com el consum d’alcohol i de drogues. En aquest sentit, es destaca la dessensibilització i 
la normalització d’aquesta mena de violència. A més, a aquestes pràctiques revictimitzadores 
s’hi uneix la falta de coordinació. El circuit d’atenció està construït de tal forma que les 
víctimes han de transitar per diferents professionals als quals han d’explicar constantment el 
que ha succeït per rebre l’ajuda que necessiten. Aquesta dificultat, que parteix de l’absència 
de coordinació entre el sistema policial, judicial, social, de salut…, obstaculitza i alenteix 
l’atenció. Totes aquestes experiències poden augmentar el mal sofert i generar sentiments 
de ràbia i d’impotència en la persona.
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Per evitar la revictimització i millorar l’atenció que reben les víctimes, la psicòloga espera 
que es vagi generant consciència sobre la realitat de la violència sexual sense 
record i que s’introdueixin nous mecanismes i ítems per valorar el dany en el 
sistema policial i judicial que serveixin com a prova d’enjudiciament. A més, proposa 
espais de recuperació més llargs que no es basin en les necessitats dels serveis, sinó en les 
de les víctimes. Posa l’accent en la creació de teixit associatiu a les Balears relacionat amb la 
violència sexual que, a través de grups de suport i d’autoajuda, permeti facilitar el procés de 
recuperació de les víctimes des de l’experiència d’altres supervivents.

Finalment, com a exemple de bona pràctica, en les formacions per als i a les professionals de 
la psicologia dependents del Ministeri de Justícia s’ha començat a introduir la intervenció 
amb víctimes amb afectació en el record, ja sigui derivada de situacions de vulnerabilitat 
o submissió química, o de la presència d’altres vulnerabilitats, com discapacitat, salut 
mental… La psicòloga esmenta casos atesos a l’OAVD de víctimes que presenten una 
diversitat funcional psíquica o una patologia mental i amb falta de record, la qual cosa 
dificulta la intervenció en el procés de recuperació psicològica i en el procediment judicial.

6.  DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS

Aquesta investigació ha abordat l’estudi de la violència sexual sense record a les Illes Balears 
des d’una perspectiva quantitativa i qualitativa. L’examen des de múltiples dimensions 
del fenomen ens permet establir una primera conclusió: hi ha una manca de registres 
específics i de dades desagregades que permetin aproximar-se a la realitat d’aquest 
tipus de violència.

Els paràmetres de codificació dels atestats policials no estan adaptats per recollir de 
forma clara i precisa els casos de submissió o vulnerabilitat química, així com altres 
dificultats memorístiques o de record que presenta la víctima. L’altra institució que podria 
recollir aquesta informació seria l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, si bé 
manifesta que no recull dades d’aquest tipus.

Aquesta primera conclusió és molt significativa perquè sense codificar el fenomen es fa 
molt difícil estudiar-lo. Escau, doncs, començar a recollir dades fiables sobre la prevalença 
de la violència sexual sense record i les seves particularitats per poder aplicar posteriorment 
protocols i polítiques adaptades.

En l’anàlisi quantitativa de les dades s’ha pogut observar que entre el 2015 i el 2020 s’han 
registrat un total de 3.434 denúncies per delictes de naturalesa sexual. Per investigar-
les, s’ha detingut un total de 1.737 individus. De les 3.434 denúncies se n’han esclarit 
2.249. Hi ha una gran diferència entre les dades provinents dels registres policials i les dades 
disponibles a les bases de dades judicials, ja que, com es va reflectir en l’estudi d’Arnalda, 
Gil, Rubio i Iturbe, (2020), en el mateix període de temps es van enjudiciar un total de 240 
causes. És a dir, prop del 7 % del total de denúncies van arribar a judici.
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De l’anàlisi de les denúncies se’n desprèn que el delicte més prevalent és l’abús sexual i 
que els mesos en què ocorren més fets són juny, juliol, agost i setembre, és a dir, els 
mesos d’estiu. Aquesta dada és especialment rellevant tenint en compte que la població de 
les Illes Balears augmenta exponencialment durant aquests mesos per l’afluència de turisme. 
També és rellevant assenyalar que hi ha dies puntuals en què es registra un major nombre 
de denúncies; aquests són dies festius com Cap d’Any, carnaval, Tots Sants o les festes 
majors. Pel que fa a la localitat on succeeixen els fets, cal remarcar que Palma recull la gran 
majoria de denúncies, seguida de Calvià. Palma és la ciutat més gran de les Balears i, per 
tant, la que acumula un major nombre d’habitants. Així mateix, hi ha zones d’oci nocturn 
molt concorregudes, com l’Arenal. Calvià crida l’atenció perquè el seu volum poblacional 
és més baix; però en aquesta localitat hi ha la zona d’oci nocturn de Magaluf, una de 
les més populars del país, la qual cosa podria explicar que el nombre de denúncies en 
aquesta localitat sigui tan alt. Aquesta hipòtesi queda reforçada amb la informació donada 
per l’oficina d’assistència a víctimes del delicte de palma, que destaca l’atenció a víctimes de 
violència sexual facilitada per tòxics a la zona de Magaluf en els darrers anys i fins a l’inici 
de la pandèmia.

Una altra dada destacable és la que es desprèn de l’anàlisi de la relació entre la víctima i 
l’agressor, ja que en la majoria de denúncies és nul·la. Es tractaria de persones desconegudes. 
Aquesta dada és especialment rellevant si tenim en compte les dades presentades en l’estudi 
de sentències d’Arnalda, Gil, Rubio i Iturbe (2020), en què s’explica que en la majoria de 
casos la víctima i l’agressor es coneixien prèviament. Així mateix, la literatura sobre violència 
sexual també assenyala que la major part de delictes sexuals succeeixen en entorns 
de confiança per a les víctimes. El fet que en bona part de les denúncies els fets siguin 
comesos per un agressor desconegut podria motivar l’abandó del procediment judicial i 
explicaria que la major part d’aquests casos no arribin a judici, o bé perquè la víctima no pot 
identificar l’agressor, o bé perquè el procés és revictimitzant i el fet de no conèixer l’agressor 
ajudi a inclinar la balança del cost/benefici cap a l’abandó del procediment.

Com treballen els casos de violència sexual sense record els diferents organismes que hi 
intervenen? Amb les diverses entrevistes i la informació obtinguda de l’anàlisi qualitativa, 
es constata la mancança de protocols i procediments sistematitzats que estructurin 
la resposta en aquests casos, la qual cosa permet que es produeixin respostes i registres 
diferents en funció del criteri professional de cadascun dels i les agents intervinents.

Atenent que en les situacions de violència sexual intervenen professionals de diversos àmbits 
i que l’objectiu de cadascun és diferent, és possible que els procediments s’ajustin a les 
necessitats del procés concret, però que no tinguin en compte de manera global quin 
impacte té no recollir aquesta informació específica en el conjunt del procés o per 
a la víctima.

Pel que fa a l’àmbit policial, és important poder pal·liar la insuficiència d’agents que 
treballen a les unitats especialitzades. En la línia de l’especificació, es considera necessari 
crear protocols i guies específiques i completes (és a dir que vagin més enllà de donar 
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algunes indicacions i pautes) sobre violència sexual. Aquest suport ha de facilitar la tasca 
de les i els professionals i la unificació de les intervencions de les unitats especialitzades.

És important posar de manifest que, tal com hem pogut constatar en el marc teòric, els i 
les professionals que formen part dels cossos públics de seguretat en general tenen interès 
a oferir un servei de qualitat al conjunt de la ciutadania, i sol·liciten els recursos humans, 
materials i formatius adients per poder desenvolupar amb èxit la seva tasca professional. 
En concret, en els estudis consultats, es feia palès com els i les agents de policia estaven 
interessats a conèixer el funcionament del trauma i la memòria en casos de violència sexual 
per millorar, així, la presa de declaració i el treball posterior amb el cas (Venema, Lorenz i 
Sweda, 2020). S’evidencia, doncs, una voluntat individual dels i les professionals de 
millora contínua, i això es materialitza en demandes formatives concretes que els 
puguin ajudar. Tot i així, no és estrany que aquestes demandes formatives no els arribin 
o, si ho fan, no s’adaptin a les necessitats inicials verbalitzades. En aquest punt, és rellevant 
apel·lar a la responsabilitat de les persones encarregades de la formació dels cossos policials, 
per tal d’assegurar que es cobreixen les diferents demandes formatives sobre aquest tema.

Alhora, també és primordial apel·lar, no tan sols a la formació acadèmica i teoricopràctica, 
sinó també a la revisió i la crítica individual de les i els professionals que treballen en aquest 
àmbit, per tal de comptar amb un aparell policial format per agents tan lliures com sigui 
possible de prejudicis, estereotips i altres biaixos que puguin perjudicar l’atenció a les 
víctimes i situar-les en posicions de més vulnerabilitat.

Per últim, poder comptar amb els recursos materials necessaris també és de vital importància 
per a les professionals que fan aquestes tasques. Per exemple, en situacions traumàtiques, 
una de les primeres indicacions que es dona és poder disposar d’un espai de confort i 
seguretat per a la persona que ha viscut aquest fet traumàtic. Per tant, en un context amb 
guies actualitzades i revisades i professionals altament formades, es continuarà posant en 
risc la atenció correcta de les víctimes si, per exemple, no es disposa d’una sala on es pugui 
fer la declaració amb intimitat. Cal que la víctima se senti segura per explicar uns 
fets des de la protecció i la seguretat, així com oferir un espai adequat de contenció 
emocional en cas de ser necessari. És molt difícil poder oferir aquest espai en una sala on hi 
ha interrupcions.

Pel que fa a l’àmbit de la medicina forense, el protocol per agressions sexuals de l’Institut 
de Medicina Legal i Ciències Forenses de les Illes Balears actua com a guia per als metges 
forenses, però no és un protocol de compliment obligat. Això es tradueix en intervencions poc 
homogènies entre els i les professionals de la medicina forense, algunes de contradictòries 
respecte del protocol mateix. D’igual manera, una altra conseqüència d’aquesta situació 
és l’absència de dades vàlides per a la recerca recollides per l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de les Illes Balears.

L’actuació del personal medicoforense en els casos de violència sexual se centra en 
l’exploració i la recollida de mostres quan la víctima acudeix a l’hospital, d’acord 
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amb les disposicions de l’Ordre ministerial 122/2010. Pel que fa a la violència sexual sense 
record, els indicadors analitzats pels metges forenses per fer front als casos de, per exemple, 
submissió química no estan recollits de forma sistemàtica en el protocol. Això suposa 
que cada metge forense, atenent la informació relatada per la víctima i l’estat psicofísic 
d’aquesta, valorarà si podria haver estat sotmesa químicament i quines proves i recollida de 
mostres practicar.

La llibertat que té el personal medicoforense a l’hora d’intervenir suposa que aquest tingui 
una elevada capacitat d’adaptació i de flexibilitat en l’actuació. Això obstant, implica 
que les pautes d’intervenció i les proves practicades entre forenses siguin diferents. Un 
clar exemple d’aquesta situació és el distint posicionament dels forenses en relació amb la 
recollida de mostres de cabell en els casos de submissió química. Un afirma que a les Illes 
Balears no es duu a terme aquesta prova per la forma d’actuar de l’Institut de Medicina 
Legal, ja que el metge forense només tindrà contacte posterior amb les víctimes en casos 
molt puntuals, però que seria molt interessant aplicar-la més sovint. L’altre exposa que «les 
mostres de cabell no tenen cap sentit en aquest (submissió química) tipus de delicte», i 
afegeix que «per obtenir un resultat positiu és necessari la reiteració en el consum i que un 
consum puntual no apareixerà en la mostra de cabells».

Coincidint amb el que s’ha exposat, en l’entrevista amb l’Oficina d’Assistència a les Víctimes 
del Delicte també es constata l’absència d’un protocol interdisciplinari específic. 
En aquest sentit, l’Estatut de la víctima, dirigit a l’àmbit judicial i policial, i el protocol 
sanitari d’actuació davant les violències masclistes serveixen de guia en la seva intervenció 
professional. Aquesta realitat reforça la necessitat plantejada, en apartats anteriors, que hi 
hagi protocols en els diferents àmbits que unifiquin les intervencions per tal d’organitzar 
l’atenció i evitar que la víctima transiti per diferents recursos i professionals i rebi atencions 
heterogènies. S’espera que amb aquesta homogeneïtzació de la intervenció la víctima no 
hagi de relatar més la violència soferta esperant poder rebre l’ajuda que necessita, així es 
pal·liarà la manca de coneixement, recursos i coordinacions entre els diferents àmbits i 
contextos.

En relació amb la intervenció psicològica amb víctimes de violència sexual, una de les dificultats 
més grans del treball terapèutic és la vinculació que té el procés de recuperació amb el 
tracte professional i procedimental que es fa de manera paral·lela en el sistema policial i 
judicial, fet que sovint produeix una experiència revictimitzadora per a la persona i augmenta 
el mal causat. Cal insistir, doncs, en la necessitat de frenar aquestes revictimitzacions, ja que, 
no tan sols col·loquen la víctima en una situació de més vulnerabilitat i afectació, sinó que ja 
de base dificulten el procés de recuperació derivat de la violència viscuda.

Les víctimes d’aquesta mena de delicte solen experimentar una mescla de sentiments 
de ràbia, vergonya, temor, culpa… Algunes ho han verbalitzat en el seu entorn, unes 
altres, per contra, ho han mantingut en silenci. Les víctimes que presenten una afectació 
en el record, habitualment derivada de situacions de vulnerabilitat i submissió química, és 
freqüent que no relatin de manera immediata els fets, ja que, a més d’aquests sentiments, 
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experimenten un gran retret personal pel consum o valoren que hi ha alguna característica 
intrínseca d’elles que els impedeix recordar. Per això, una de les conseqüències més presents 
en les víctimes de violència sexual sense record és la inseguretat derivada del buit que 
hi ha en la seva memòria, la qual cosa condiciona la seva autonomia personal i la 
vinculació amb altres persones.

Per tant, és important tenir en ment que, encara que la víctima no presenti un record 
de la vivència traumàtica, manifesta una experiència traumàtica de totes maneres. La 
minimització o la negació d’aquesta per part dels diferents professionals implica, 
per tant, llevar valor a un dolor que existeix i que és real. Sembla que hi ha una 
tendència en els diferents sistemes que atenen una víctima de violència sexual, no tan sols 
a no creure que l’afectació en el record té conseqüències, sinó també a mostrar menys 
sensibilitat i empatia quan aquesta violència es produeix en contextos de consum d’alcohol 
i altres substàncies i quan es desplaça la responsabilitat a la víctima. Per tant, el que ens 
trobam són víctimes més vulnerables i menys disposades a relatar els fets. Cal replantejar 
aquestes idees preconcebudes dels professionals, i tenir molt presents les conseqüències 
psicològiques i emocionals que pot generar aquest tipus de violència en les víctimes.

En la línia anterior, és necessari saber que el procés de recuperació que necessiten les 
víctimes de violència sexual sol ser llarg, i això es contraposa amb els temps que 
demanen les institucions, la qual cosa fa que les necessitats girin al voltant dels 
serveis i no de les de les víctimes mateixes.

En el cas del sistema policial i judicial, per exemple, hi ha pressa perquè la víctima recordi i 
relati els fets en un moment concret i d’una manera molt precisa. Però alhora, quan això no 
és viable per a la víctima i aquesta té dificultats en aquest sentit, no hi ha eines que ajudin 
a pal·liar aquesta falta de record (com ara informes de credibilitat, peritatges psicològics…). 
Per això, algunes de les propostes d’intervenció per part de l’OAVD van orientades a introduir 
nous mecanismes i ítems per valorar el dany al sistema policial i judicial que serveixin com a 
prova d’enjudiciament i que, per tant, donin suport a les víctimes amb una afectació en el 
record, proposta que es comparteix aquest equip de treball. També es destaca la necessitat 
de crear teixit associatiu en relació amb la violència sexual, amb temps i espais per a la 
recuperació adaptats a les víctimes.

Per últim, la psicòloga també comenta que ens els darrers anys hi ha hagut un augment 
de les víctimes de violència sexual pel servei en el qual treballa, cosa que relaciona, en part, 
amb un major nivell de sensibilització i amb una sèrie de canvis legislatius. Aquest aspecte 
és positiu en el sentit que els canvis tan sol·licitats, la major consciència del problema i les 
adaptacions legislatives a aquest fenomen han comportat un augment de les denúncies 
i, per tant, han propiciat que les víctimes siguin més accessibles per a les institucions i els 
serveis d’atenció. En contrapartida, però, un augment en casos requereix un augment i una 
millora en recursos, humans i materials, que sembla que per ara continuen sent insuficients. 
La psicòloga, per exemple, comenta que el temps de què es disposa és insuficient 
per a l’alt volum de casos que cal atendre. En altres contextos, també es posen de 
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manifest insuficiències d’espais adients per atendre les víctimes. Així, cal mencionar la 
rellevància de que un augment en la identificació de víctimes vagi de la mà d’un augment 
dels recursos per atendre-les.

Es constata la importància que es dona al relat de la víctima en cadascuna de les 
fases del procés per tal de definir com es durà a terme la intervenció. Si bé a priori 
aquest hauria de ser un element positiu, en el cas concret de les víctimes en què el relat 
queda afectat per la manca de record, el pes específic que es dona al relat que puguin fer de 
l’episodi de violència les perjudica. Per exemple, en el cas de les víctimes de violència sexual 
en estat de submissió química que no poden recordar l’episodi de violència viscut, la manca 
de record en el relat de les hores posteriors a l’agressió pot condicionar que no es duguin a 
terme certes proves mèdiques o que la resposta policial prengui una direcció o l’altra i, per 
tant, que també es condicioni la resposta judicial posterior.

El relat de la víctima és el principal element sobre el qual es construirà la investigació i 
l’eventual judici. Això implica que, des del primer moment, la víctima serà la responsable 
del procés, dels avanços que es puguin fer i de la pressió exercida en el seu discurs. Es 
posarà en dubte el seu testimoni, especialment quan el record pot ser confús o estar 
alterat, i la continuïtat del procés. S’estima que, per a una persona que ha comès un 
delicte sexual, hi ha un 5 % de probabilitat de ser detinguda, acusada i condemnada 
a presó o similar. El sistema de justícia presenta una taxa d’eficàcia baixa en els 
casos de violència sexual. Això ens duu a valorar la revictimització que pateixen 
aquestes persones que denuncien violències sexuals.

Per acabar, des d’un punt de vista ampli i amb una mirada integral al fenomen de la 
violència sexual, els resultats mostren que moltes de les persones que exerceixen aquesta 
violència no s’han de responsabilitzar dels actes que han fet i no han de fer front a 
cap tipus de conseqüència. Aquesta percepció d’impunitat pot ser un factor de risc 
per a la reincidència en aquest tipus de conducta de les persones concretes que l’han 
exercit i, alhora, suposa un poderós missatge col·lectiu d’impunitat, especialment en el 
context de les violències sexuals en espais d’oci. Si, tal com apunten els resultats, en 
aquests espais la violència sexual a víctimes desconegudes que no poden recordar els fets 
(sovint com a conseqüència de la vulnerabilitat o submissió química) no suposa l’obertura 
d’un procés judicial ni té cap tipus de conseqüència, es crea un clima de percepció de 
permissivitat d’aquest tipus de conductes.

7.  LIMITACIONS I PROPOSTES

 7.1.  Limitacions

Les dificultats per fer l’estudi han estat diverses. La més destacable ha estat el temps 
invertit per fer els contactes formals i les esperes de resposta, que ens han suposat 
una quantitat de temps notable. En la mateixa línia, identificar la persona amb prou 
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capacitat jurídica per proporcionar-nos les variables d’interès relatives als atestats 
policials també va suposar una inversió rellevant de temps i gestions.

Al principi es va acudir a alguns estaments del Ministeri de l’Interior, posteriorment es va 
contactar formalment amb el Ministeri de Justícia per obtenir les dades a través d’aquesta 
via. Veient que mitjançant el Ministeri de Justícia tampoc no avançaven les gestions, es va 
tornar a contactar amb una altra estructura del Ministeri de l’Interior, la Secretaria d’Estat 
de Seguretat (SES). Cal esmentar que a les primeres gestions ja s’havia contactat amb la 
SES per una adreça de correu electrònic facilitada pel comissari del Cos Nacional de Policia 
d’Eivissa. No obstant això, en adreçar-nos a la Delegació del Govern per presentar la 
sol·licitud ens van derivar novament a la SES, però a través d’una altra adreça electrònica. 
Va ser per aquesta segona adreça per la qual vam rebre la resposta del secretari d’Estat 
de Seguretat.

A més del cost temporal dedicat a les gestions i contactes, una altra dificultat rellevant 
ha estat estudiar l’àmbit policial, una institució reservada i de difícil accés que, en la data 
que es tanca aquesta memòria, encara no ha respost la sol·licitud de fer entrevistes als seus 
professionals que treballen amb els casos de violència sexual.

Els estudis consultats que analitzen la violència sexual amb record afectat en el context 
policial han estat desenvolupats majoritàriament fora d’Espanya. No s’han trobat estudis 
d’aquest tipus a escala nacional. Això comporta una limitació important amb vista a 
comparar els resultats d’aquest estudi amb els que provenen d’altres investigacions, ja que el 
context i el funcionament policial varia en funció del país. Per tant, creim que no tenir un 
marc comparatiu més semblant al nostre suposa una limitació a l’hora d’interpretar 
i de comparar els resultats obtinguts.

 7.2.  Propostes

Les propostes de millora a partir del coneixement general obtingut amb aquest estudi són 
les següents:

 1. Adequació de recursos. Els recursos materials i humans per atendre les necessitats 
de les víctimes de violència sexual i fer front amb èxit a la investigació i l’enjudiciament 
dels processos són deficitaris. Es constata una manca d’infraestructures, de personal 
a les posicions laborals que treballen amb el fenomen, i de coneixement i formació 
adequats.

  Els cossos públics de seguretat en general tenen interès a oferir un servei de qualitat 
al conjunt de la ciutadania i sol·liciten els recursos humans, materials i formatius 
adequats per poder desenvolupar amb èxit la tasca professional. En concret, en els 
estudis consultats, es deixa palès com els i les agents de policia estan interessats a 
conèixer el funcionament del trauma i la memòria en casos de violència sexual, per 
millorar, així, la presa de declaració i la feina posterior en el cas.
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 2. Protocol·lització de les atencions i les intervencions amb les víctimes, amb 
adaptació de les guies als àmbits, als contextos i a les necessitats específiques. 
A través de les diverses entrevistes i de la informació obtinguda en l’anàlisi qualitativa, 
es constata la manca de protocols i procediments sistematitzats que estructurin la 
resposta en els casos de violència sexual amb record difús o nul, cosa que permet que 
es produeixin respostes i registres diferents segons el criteri professional de cadascun 
dels i les agents intervinents.

 3. Recollida d’informació desagregada i precisa en les actuacions policials, 
entre d’altres, en relació amb l’estat de record que presenta la víctima, per tal de 
disposar d’informació específica i actualitzada que permeti estudiar-ne el fenomen i 
les particularitats. Es conclou que hi ha una manca de registres específics i de dades 
desagregades que permetin ni tan sols aproximar-se a la realitat d’aquest tipus de 
violència. Això és molt significatiu perquè sense codificar el fenomen és molt difícil 
estudiar-lo.

 4. Dades específiques sobre el fenomen de la vulnerabilitat i la submissió 
química, ja que continua sent una realitat especialment desconeguda. Cal recopilar 
dades específiques per a aquest tipus de circumstàncies delictives per conèixer la 
dimensió de la problemàtica.

 5. Formació a diferents agents i professionals sobre el fenomen de la vulnerabilitat 
i la submissió química i el record en situacions d’alta intensitat emocional. A 
hores d’ara, les maneres d’actuar són poc sensibles amb les particularitats del record 
difús o nul propi de les víctimes que han patit una violència sexual en condicions de 
submissió o vulnerabilitat química. La formació dels i les agents i de les professionals 
esdevé vital per fer front a la problemàtica.

 6. Presència d’un enfocament des de la justícia restaurativa/transformativa, així 
com intervencions i elements que puguin propiciar la recuperació de la víctima, en 
contrapartida al buit que hi ha actualment en aquest tema.

 7. Millora en la coordinació de les diferents professionals que intervenen en l’atenció 
a les víctimes de violència sexual, per tal de minimitzar una resposta victimitzadora.
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Estudi sobre la resposta judicial a la violència sexual que pateixen  
les dones i les nines a les Illes Balears 2020

1. PRESENTACIÓ 

Aquest estudi s’emmarca en el desenvolupament del compromís assumit per les diferents 
institucions de subscriure el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere de 2017, que 
al·ludeix específicament a la necessitat d’elaborar un diagnòstic sobre la prevalença de 
la violència sexual i avaluar la resposta legal i judicial a les obligacions institucionals de 
prevenció, detecció, protecció i reparació. Per elaborar-lo, s’han analitzat les sentències 
dictades per l’Audiència Provincial de Palma entre 2015 i 2019.

El Govern dels Illes Balears, a través de l’Institut Balear de la Dona, que ha donat suport a 
aquest projecte d’investigació proposat per l’Associació de Dones Juristes Themis, compleix 
el compromís ferm esmentat d’erradicació de la violència sexual. Aquest objectiu requereix un 
diagnòstic, el més precís possible, per desenvolupar polítiques eficaces que garanteixin els 
drets fonamentals de les dones i les nines, que es veuen vulnerats amb els atacs sexuals.

Els resultats de l’anàlisi de dades desagregades per sexe ratifiquen, un cop més, la violència 
sexual com una manifestació de violència masclista. Així mateix, de les dades obtingudes es 
constata que el 83,88 % de les víctimes són dones i nines, de les quals dues de cada tres són 
menors d’edat, i que el 96,98 % d’agressors són homes.

La violència masclista és deguda al control social que han exercit els homes sobre les dones 
durant segles, no se circumscriu a una cultura o civilització en particular, i ha estat utilitzada 
com a instrument per perpetuar la submissió de les dones en la família i en la societat. En 
l’imaginari que sustenta aquesta estructura, la cultura de la violació implica una idealització 
i representació de l’agressió sexual com a instrument de l’ordre patriarcal per sotmetre la 
capacitat de les dones de concebre i tenir fills a assegurar la filiació paterna i la pàtria 
potestat. En aquesta cultura, la dona és un mer objecte al qual no es reconeix llibertat de 
decisió. Els atacs sexuals eren concebuts, fins fa poc més de trenta anys, com a atacs a 
l’honor, una concepció que desplaçava a la víctima la responsabilitat de protegir, fins amb la 
seva vida, el dret a l’exclusivitat sexual dins el matrimoni. D’aquesta manera, l’aspecte fàctic 
més rellevant en la configuració dels tipus delictius que fins ara han castigat la violència 
sexual era la presència de la força i la intimidació per sobre de la manca de consentiment. 

Tot i la sentència dictada per la Sala Penal del Tribunal Suprem, de 4 de juliol de 2019, que 
va modificar la qualificació d’abús a violació pels fets ocorreguts a les festes de Sant Fermí de 
2016, la resolució de la qual és un exemple de la incorporació de la perspectiva de gènere en 
l’activitat jurisdiccional, la doctrina jurisprudencial aconsella abordar la unificació dels tipus 
penals actuals d’abús i d’agressió sexual en un únic tipus, l’element bàsic del qual sigui la 
manca de consentiment, com es reflecteix en l’Avantprojecte de llei orgànica de garantia 
integral de llibertat sexual. L’aprovació de l’Avantprojecte ha d’anar acompanyada d’una 
campanya de sensibilització dirigida a tota la ciutadania que en reforci la finalitat preventiva 
com a llei penal i que garanteixi que «Si no és un sí, és un no», com reivindica el moviment 
feminista.
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La manca de consciència de delicte en delinqüents sexuals s’assenta en estereotips com 
els de l’instint sexual masculí irrefrenable o el desplaçament de la culpabilitat a les dones 
que trenquen els codis de comportament que se’ls atribueixen tradicionalment i aspiren a 
viure lliurement la seva vida i sexualitat sense tuteles masculines. Un sistema estructural en 
què les oportunitats de les dones, en determinats àmbits professionals o artístics, estaven 
condicionades al fet que acceptassin prestar serveis sexuals o se sotmetessin a peticions 
sexuals d’homes poderosos. Una corrupció més del poder basada en el gènere, i que 
compromet els drets humans, com ha posat de manifest el moviment Me Too.

Una idea preconcebuda de la cultura de la violació és que l’atac a la llibertat sexual prové 
gairebé sempre d’un desconegut. No obstant això, aquesta anàlisi de la violència sexual 
jutjada a les Illes Balears indica que menys d’una tercera part és comesa per un desconegut, 
i que més del 40  % es produeix en l’entorn familiar o de parella de la víctima, atacs 
que s’adrecen majoritàriament contra menors i adolescents, ja que són les víctimes més 
vulnerables. 

A l’equip d’investigació ens plantejàvem si el fet que les Illes Balears sigui una destinació 
turística de primer ordre es reflectiria en les dades sobre el lloc en què es produeixen els delictes 
sexuals, i si es mostraria una prevalença d’atacs en zones d’oci o amb sobrerepresentació 
de víctimes i agressors estrangers no residents. La veritat és que, malgrat que entre les 
víctimes hi ha un nombre significatiu de dones estrangeres provinents de països que tenen 
l’arxipèlag balear com una destinació turística important i, en menor proporció, d’agressors 
de nacionalitat estrangera no residents, a les Illes Balears el lloc on es comet un delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexuals amb més freqüència és la residència mateixa de la víctima, 
seguit del domicili de l’agressor. No obstant això, l’absència d’estadística judicial sobre la 
violència sexual, que consta denunciada segons les dades del Ministeri de l’Interior i que, en 
la major part, és arxivada abans d’arribar a judici, aconsella elaborar un estudi més detallat 
sobre els arxius que tenen com a causa l’origen estranger de víctimes i agressors, amb 
l’objectiu d’avaluar la necessitat de reforçar la cooperació jurídica internacional i impulsar la 
pràctica de la declaració de les víctimes com a prova preconstituïda, tot i les exigències que 
ha configurat la doctrina del Tribunal Suprem. 

Una altra percepció comuna és la caracterització de l’agressor sexual com a reincident i 
descontrolat, quan l’agreujant de reincidència únicament s’ha detectat en cinc sentències de 
les que s’han analitzat i l’atenuant d’alteració psíquica de l’acusat, en el 3,79 %. En canvi, 
de la lectura de les sentències, que enjudicien un únic agressor per atacs sexuals a múltiples 
víctimes, s’infereix que la reiteració delictiva es produeix per la impunitat de què gaudeix 
el criminal sexual durant un temps prolongat malgrat la successió d’atacs, per la posició de 
poder que té en la família o una institució esportiva, docent o religiosa, reforçada per la 
situació de vulnerabilitat de les víctimes menors. 

Un cop que l’agressor és investigat penalment, o fins i tot sancionat, no incideix en les 
mateixes conductes, la qual cosa contradiu l’estereotip dels delinqüents sexuals com a 
malalts incontrolables, i alerta del populisme de penes com les de castració química, que 
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apareix en l’Avantprojecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual com una 
opció per al condemnat per delictes sexuals. També aconsella reforçar la finalitat preventiva 
de la legislació penal en aquesta matèria ampliant els terminis de prescripció, com està 
previst en l’actual Projecte de llei orgànica de protecció integral a la infància i adolescència 
davant la violència. Respecte de les reformes legals pendents al nostre país, no es pot dir que 
la protecció davant la violència no hagi estat una qüestió abordada pel poder legislatiu en els 
darrers trenta anys, en un intent d’afrontar i prevenir noves manifestacions contra la llibertat 
sexual afavorides per la digitalització i les noves tecnologies, com la difusió de la pornografia 
infantil i l’assetjament a través de les xarxes. 

No obstant això, persisteix la percepció social d’una resposta social, legal i judicial tèbia 
i insuficient, una percepció que augmenta quan es tracta de víctimes i d’organitzacions 
feministes o de protecció dels drets humans de les nines i els nins. La manca d’educació 
afectiva i sexual, i de formació de professionals de l’educació i la sanitat, impedeix la 
detecció i denúncia primerenques. Però quan arran d’una denúncia s’inicia el procés judicial 
d’investigació, menys d’un de cada tres casos arriba a judici per insuficiència de prova 
acreditativa d’una activitat delictiva que no té més testimonis presencials que l’agressor i 
la víctima. Aquesta dificultat de prova augmenta quan la major part de les víctimes són 
menors, ja que no poden concretar un relat fàctic detallat, sobretot en els casos de víctimes 
d’edats més primerenques. Una de les conclusions de l’estudi és la utilitat, en aquests casos, 
d’informes de serveis públics especialitzats, que corroborin i supleixin les deficiències dels 
relats de les víctimes, la qual cosa és un dels factors que contribueixen a estrènyer el marge 
d’impunitat.

El Projecte de llei orgànica de protecció integral a la infància i a l’adolescència davant la 
violència, la tramitació parlamentària del qual està pràcticament enllestida, juntament amb 
l’avanç en la tramitació de l Avantprojecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat 
sexual, que implanta els mandats del Conveni d’Istanbul i les demandes del moviment 
feminista, tractaran de posar fi a les deficiències endèmiques del sistema de prevenció, 
protecció, reparació i punició, ampliant el termini de prescripció, reforçant mecanismes de 
detecció en l’àmbit escolar i sanitari, generalitzant i estandarditzant la pràctica de la prova 
preconstituïda i posant en funcionament òrgans i jutjats especialitzats i amb la formació 
suficient, amb la ineludible perspectiva de gènere. Proporcionar criteris per desenvolupar 
polítiques públiques coordinades que contribueixin decisivament a la consecució d’aquests 
objectius en l’àmbit territorial de les Illes Balears és el resultat que confia haver obtingut 
l’equip d’advocades de l’Associació de Dones Juristes Themis, les quals hem participat en 
l’Estudi sobre la resposta judicial a la violència sexual que pateixen les dones i les nines a les 
Illes Balears, sota la direcció de Manuela Torres Calzada, experta en la defensa judicial de 
víctimes de violència sexual i lletrada col·laboradora dels programes d’assistència jurídica, 
desenvolupats tant per Themis com per l’Associació d’Assistència a Víctimes d’Agressions 
Sexuals i Violència de Gènere. 

M.ª Ángeles Jaime de Pablo 
Presidenta de l’Associació de Dones Juristes Themis
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2. JUSTIFICACIÓ

En els darrers anys, s’han fet diferents reformes legals per reforçar en l’àmbit penal la 
llibertat i la indemnitat sexual de les dones i menors. La Llei orgànica 5/2010, de 22 
de juny, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
penal va emprendre modificacions per adequar la normativa espanyola a les directrius de 
la Unió Europea. En concret, i segons justifica el preàmbul de la Llei orgànica, aquesta 
transposa la Decisió Marc 2004/68/JAI del Consell, de 22 de desembre de 2003, relativa 
a la lluita contra l’explotació sexual dels infants i la pornografia infantil. Mitjançant la 
reforma, s’incorpora en el títol VIII del llibre II del Codi penal, el capítol II bis denominat: 
Dels abusos i agressions sexuals a menors de tretze anys. Així mateix, per tal de respondre 
a la realitat de l’augment de la utilització d’internet i de les tecnologies de la informació i 
la comunicació amb fins sexuals contra menors, s’introdueix un nou article, el 183 bis del 
Codi penal.

Amb posterioritat, la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei 
orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, fa una reforma considerable per 
transposar la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l’explotació 
sexual dels menors i la pornografia infantil i per la qual se substitueix la Decisió Marc 
2004/68/JAI del Consell. Aquesta Directiva obliga els Estats membres, entre altres aspectes, 
a endurir les sancions penals en matèria d’abusos sexuals, explotació sexual de menors i 
pornografia infantil.

Juntament amb les modificacions del Codi penal, també en els darrers anys s’han produït 
diferents regulacions amb la finalitat de reforçar la protecció de les víctimes del delicte, 
com l’aprovació de l’Estatut de la víctima del delicte i les reformes duites a terme en relació 
amb el procés penal. A més, actualment, estan en fase de tramitació parlamentària altres 
novetats legislatives, com l’Avantprojecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat 
sexual o el Projecte de llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant 
la violència.

Aquest estudi analitza la repercussió pràctica d’aquestes reformes implantades i en 
projecte, és a dir, valora si les millores legislatives han tingut o poden tenir un impacte 
en un reforçament de la tutela penal i processal de les dones i les nines que han patit 
qualsevol atemptat de caràcter sexual. En aquest sentit, mitjançant l’anàlisi de sentències, 
estadístiques oficials i altres fonts d’informació, es pretén construir una radiografia que 
permeti el coneixement de l’estat de la realitat pràctica de la persecució de la violència 
sexual contra les dones, inclosa la prostitució coactiva i el tràfic; si es respecta el dret 
d’accés a la justícia; si s’obté reparació; si durant els processos s’ofereix a les víctimes 
la protecció suficient; si hi ha mecanismes adequats per al funcionament correcte de 
protocols de prevenció, actuació i intervenció entre els diferents agents professionals i 
socials que intervenen amb aquest tipus de víctimes; la resposta penal a aquesta violència 
sexual, entre d’altres aspectes.
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L’anàlisi de les resolucions judicials dictades per l’Audiència Provincial de les Balears ha 
atès criteris quantitatius per dotar l’estudi d’objectivitat, però hi prevaldran els criteris 
qualitatius, ja que s’ha tractat de comprovar l’aplicació pràctica dels organismes judicials 
de la normativa i de determinar si s’ha aconseguit millorar la resposta penal, que és la 
finalitat de les darreres reformes legals. Per a fer-ho, s’ha examinat la legislació aplicable 
i l’anàlisi jurisprudencial per mitjà de les sentències de l’Audiència Provincial de les 
Balears publicades al CENDOJ (Centre de Documentació Judicial) i a altres bases de 
dades judicials d’ús habitual pels professionals. Així mateix, s’ha tingut en consideració 
la jurisprudència i la doctrina del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional. No s’ha 
treballat amb resolucions judicials que tinguessin dades identificatives de les persones 
implicades. Quan se n’han trobat, s’han retirat per poder fer l’anàlisi. També s’han 
analitzat estadístiques oficials sobre violència sexual (Institut Nacional d’Estadística, 
Ministeri de l’Interior al seu portal de criminalitat, i altres) i enquestes sociològiques 
d’àmbit europeu (FRA 2014). 

L’interès dels poders públics per millorar l’actuació contra la violència cap a les dones i 
els menors, i en particular la violència sexual, es veu reflectit en el Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere. Així, es recullen, entre d’altres, les mesures següents: 

Eix 8: La visualització i l’atenció d’altres formes de violència contra les dones, sobretot 
la violència sexual, el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual, la mutilació 
genital femenina i els matrimonis forçats.

 • Mesures núm. 178 de Congrés i núm. 171 del Senat, que inclouen les comunitats 
autònomes com a administració competent. Fomentar la investigació de les violències 
sexuals: estudis, diagnòstics, desenvolupament estadístic, unificació de dades i 
publicitat dels mencionats. Elaborar estudis de prevalença i dissenyar indicadors per a 
tota mena de violències sexuals.

 • Mesures núm. 196 del Congrés i núm. 163 del Senat, que inclouen les Comunitats 
Autònomes. Elaborar un estudi sobre les noves realitats del tràfic i les respostes 
operatives que s’han d’implantar perquè les actuacions policials tinguin més facilitat a 
l’hora d’intervenir en espais d’alt nivell de control per part dels proxenetes, inclosos els 
habitatges.

L’eficàcia d’aquestes accions exigeix un coneixement de la realitat a la qual van dirigides. 
Aquest coneixement es dona si es disposa d’informació i de dades sobre les causes, les 
incidències i les conseqüències de la violència sexual a les dones i les nines al territori objecte 
d’estudi i, d’igual manera, és essencial que, a partir de la normativa vigent i de l’aplicació 
pràctica d’aquesta per part pels òrgans judicials, es puguin implantar aquestes mesures del 
Pacte d’Estat de la manera més eficaç possible, mesures que al seu torn remeten al Conveni 
d’Istanbul i les directives europees d’aplicació en aquesta matèria, per poder determinar una 
resposta judicial adequada als delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, que, en major 
mesura, pateixen les dones i les nines.
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3. MARC LEGAL DELS DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL

	 3.1.		La	violència	sexual	com	a	manifestació	de	la	violència	específica	
contra les dones

La Declaració de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre l’Eliminació de la Violència 
contra la Dona de 1993 defineix la violència sexual com «tot acte sexista que té com a 
resultat (possible o real) un dany físic, sexual o psicològic i la coerció o privació arbitrària de 
llibertat per a les dones, en la vida pública o privada».

La causa d’aquesta violència rau en el control social que s’ha exercit durant segles sobre les 
dones com a col·lectiu i no està circumscrita a una cultura o civilització en particular, sinó 
que la violència cap a les dones ha estat utilitzada com a instrument per perpetuar la seva 
submissió a la família i a la societat, amb la instauració com a patró de les relacions entre 
homes i dones, en tots els àmbits, el domini i la submissió.

Com ocorre amb qualsevol altra manifestació de violència que pateixen les dones pel fet de 
ser-ho, la violència sexual pot produir-se en els diferents àmbits de relació pels quals transita 
una dona en la seva vida: la família; les primeres cites i la parella; la feina i les relacions 
professionals; les institucions educatives, religioses o esportives, els espais públics o els locals 
d’oci, i, per descomptat, situacions de prostitució i de tràfic amb fins d’explotació sexual. 

 3.2.  La llibertat sexual com a bé jurídic a protegir

Els atacs a la llibertat sexual de les dones han estat històricament utilitzats com a arma de 
guerra, per primera vegada reconeguts com a crim de guerra i contra la humanitat en els 
tribunals internacionals especials creats per enjudiciar els casos evidenciats en la guerra dels 
Balcans (1992) i Rwanda (1994).

La llibertat sexual de les dones, com a dret fonamental dins l’esfera de la llibertat general de 
les persones, consisteix en el dret a decidir lliurement la participació en actes de naturalesa 
sexual, amb quines persones i en quin context o circumstàncies. En sentit negatiu, la violència 
sexual consisteix en qualsevol atac contra la llibertat sexual. 

Per tant, engloba les conductes de caràcter inequívocament sexual no consentides lliurement 
i que són imposades per qualsevol mitjà, bé per la força o intimidació o bé aprofitant 
determinades circumstàncies de la víctima o de la seva relació amb l’agressor que a la 
pràctica impedeixen a la víctima expressar la seva voluntat o negar-se a la relació sexual: 
edat, discapacitat, dependència jeràrquica, pèrdua de consciència o embriaguesa, engany, 
precarietat econòmica o qualsevol altre factor de vulnerabilitat. La violència sexual danya 
greument el benestar físic, mental, social i psicoemocional de la persona que l’ha rebuda, 
que en pateix les seqüeles al llarg de la seva vida, incloses les que disminueixen la seva 
capacitat per gaudir d’una vida sexual satisfactòria i sense riscos. 
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La Constitució espanyola no recull, com a tal, el dret a la llibertat sexual, tot i que sí que 
proclama la llibertat en general com un dels valors superiors que han de salvaguardar les 
normes. Els atacs a la llibertat sexual representen, a més, una vulneració d’una sèrie de drets 
que sí que venen reflectits en la nostra norma fonamental.

 — Article 10. Dret a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament de la personalitat 
amb fonament de l’ordre polític i la pau social

 — Article 14. Dret al tracte igual entre homes i dones 
 — Article 15. Dret a la integritat física i moral
 — Article 18. Dret a la intimitat personal
 — Article 32. Dret a la igualtat entre cònjuges
 — Article 39. Dret a la protecció integral de la infància
 — Article 43. Dret a la protecció de la salut pels poders públics

 3.3.  Evolució normativa i principals reformes legals en els darrers 
trenta anys
 
El reconeixement legal de la llibertat sexual de les dones és un èxit relativament recent. Fa 
menys de quaranta anys, a Espanya no es reconeixia a la dona ni tan sols la capacitat per al 
gaudi sexual, i es consideraven anormals i reprovables moralment les dones que exercien el 
seu dret a gaudir del seu propi cos. 

La violació i altres atemptats a la llibertat sexual de les dones que patien les nines i les dones 
eren castigats només en casos determinats, perquè el que es tractava de protegir era l’honra 
del pare, dels germans o dels marit, i se sancionava els que tacaven l’honestedat que les 
dones estaven obligades a salvaguardar, posant en risc la seva vida, llevat que estiguessin 
autoritzades a una altra cosa per part d’aquests parents masculins. En el fons, es tractava 
que la capacitat de decisió sobre la descendència i la seva filiació, que la naturalesa ha posat 
en poder de les dones, estigués garantida per als homes. Per això, fins a l’any 1989, el 
perdó de la víctima o el matrimoni amb l’agressor (anterior o posterior a la violació) evitaven 
que el culpable fos castigat. En canvi, l’adulteri era castigat sempre en el cas de les dones, 
mentre que el dels homes només en casos determinats; igualment, l’ús d’anticonceptius 
estava prohibit. Amb la revolució sexual dels anys seixanta, impulsada en gran manera pel 
moviment feminista, es desafien les convencions mantingudes fins llavors per la moral de les 
religions monoteistes. La virginitat deixa de ser un valor absolut, i s’emfatitza la capacitat de 
decisió, la llibertat de les dones, a l’hora de mantenir o no una relació sexual.

Amb un retard de gairebé vint anys, aquesta revolució es reflecteix en la normativa espanyola, 
quan l’any 1989 es canvia la denominació de delictes contra l’honestedat a delictes contra 
la llibertat sexual, i els homes també poden ser víctimes de delicte contra la llibertat sexual. 
Des de llavors, en aquesta matèria s’han duit a terme nombroses reformes del Codi penal, 
algunes obligades per compromisos internacionals assumits per Espanya dins el marc de les 
Nacions Unides i la Unió Europea, per la dimensió i l’enfocament global que requereixen 
fenòmens com el tràfic, la prostitució o la pornografia infantil. D’altres tracten d’evitar el 



Estudis finançats mitjançant les convocatòries de l’Institut Balear de la Dona 2020 i 2021

146   

dany a la confiança en el sistema judicial que produeixen determinades resolucions judicials, 
que escandalitzen l’opinió pels raonaments que contenen per excloure l’existència d’atac a 
la llibertat o indemnitat sexual, modificant la llei per restringir el marc d’interpretació judicial.

En el Codi penal de 1995, es deixa de sancionar la conducta que consisteix en l’aprofitament 
econòmic de la prostitució aliena (proxenetisme) i s’introdueix el tipus de l’assetjament 
sexual. Desapareix com a tal el delicte de violació, una conducta que queda englobada en 
l’agressió sexual com a subtipus agreujat, que retornaria com a tipus específic quatre anys 
després, en la reforma de 1999.1 

En aquesta darrera, s’amplia el títol a la indemnitat sexual, que reforça la protecció que 
s’atorga a les persones menors, i castiga el qui el faci participar en un comportament 
sexual que afecti negativament la seva formació correcta i un desenvolupament adequat 
de la seva personalitat i de la seva sexualitat. També s’introdueix el tipus d’assetjament 
sexual entre iguals. La reforma de 20032 tipifica expressament la mutilació genital 
femenina, un delicte que no està ubicat sistemàticament en els delictes contra la 
llibertat sexual, però que sanciona una conducta l’objectiu de la qual és impedir el 
gaudi sexual de les dones víctimes, danyant greument la seva salut. Es torna a tipificar 
el proxenetisme, és a dir, l’aprofitament econòmic de la prostitució aliena, però queda 
pràcticament sense aplicació després de la doctrina de la Sala Penal del Tribunal 
Suprem, a partir de l’Acord del Ple de 26 de febrer de 2008 que impedeix que se 
sancioni l’obtenció de qualsevol guany de la prostitució aliena, ja que la sanció 
penal del proxenetisme depèn que aquests rendiments econòmics s’obtinguin de forma 
directa, no d’altres conductes aparentment perifèriques, com la cessió o lloguer de 
locals per a aquesta activitat. A això s’afegeix l’exigència que aquests beneficis derivin 
de l’explotació sexual d’una persona iniciada o mantinguda en la prostitució mitjançant 
l’amenaça, la coacció, l’abús de vulnerabilitat o la superioritat, i que, a més, qui es lucra 
conegui que s’ha recorregut a aquests mitjans.

La Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, va escometre modificacions del Codi penal per 
adequar la normativa espanyola a les directrius de la Unió Europea. En concret, transposa 
la Decisió Marc 2004/68/JAI del Consell, de 22 de desembre de 2003, relativa a la lluita 
contra l’explotació sexual dels infants i la pornografia infantil. En concret, introdueix com 
a delictes els següents (sense perjudici que prèviament es poguessin sancionar aquestes 
mateixes conductes recorrent a altres figures delictives menys específiques): 

 — Tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació laboral i sexual (prèviament se sancionava 
únicament l’afavoriment d’immigració il·legal amb fins d’explotació sexual).

 — Delictes contra la llibertat sexual comesos en conflictes armats.
 — L’anomenat child grooming o ciberassetjament pedòfil.

1. Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril.
2. Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre.
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 — Utilització per part d’un major d’edat de les xarxes socials i les noves tecnologies per 
guanyar-se la confiança de menors de setze anys i concertar trobades per obtenir 
concessions d’índole sexual.

Aquesta reforma important despenalitza novament el proxenetisme i introdueix la 
llibertat vigilada com a pena accessòria subsegüent a l’extinció de la pena privativa de 
llibertat.

El 6 de juny de 2014, es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat el Conveni del Consell 
d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, 
obert a la signatura a Istanbul l’11 de maig de 2011, al qual d’ara endavant ens referirem 
com a Conveni d’Istanbul. S’hi aborden uns mínims comuns que han d’implantar els països 
que l’hagin subscrit, entre els quals hi ha configurar la manca de consentiment voluntari 
com a determinant de la comissió de delictes de caràcter sexual (article 36), no fer dependre 
la investigació i la sanció d’aquestes conductes exclusivament de la denúncia de la víctima 
(article 55), disposar de centres d’ajuda d’emergència per a les víctimes de violències sexuals 
(article 25) i evitar que en els processos sobre delictes sexuals es practiquin proves relatives 
als antecedents sexuals i el comportament de la víctima (article 54).
 
La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, suposa una reforma important del Codi penal per 
transposar la Directiva 2011/93/UE relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l’explotació 
sexual dels menors i la pornografia infantil, per la qual se substitueix la Decisió Marc 2004/68/
JAI del Consell. Aquesta Directiva obliga els estats membres a endurir les sancions penals 
en matèria de lluita contra els abusos sexuals, l’explotació sexual de menors i la pornografia 
infantil. La reforma més transcendent és que l’edat de consentiment sexual s’eleva de  
13 a 16 anys, encara que queden exemptes de sanció les relacions sexuals entre un menor i 
un major d’edat sempre que tinguin edat o grau de maduresa similar. En el cas dels menors 
d’edat (de menys de 18 anys) però majors de setze anys, constituirà un abús sexual la 
realització d’actes sexuals en els quals hi hagi engany o abús d’una posició reconeguda 
de confiança, autoritat o influència sobre la víctima. Una altra novetat és la tipificació 
expressa de la conducta de fer presenciar a un menor de 16 anys actes o abusos 
sexuals sobre altres persones; es preveu la imposició, en aquests casos, de penes de fins a 
tres anys de presó. En els delictes contra la prostitució infantil, s’aborden igualment diverses 
reformes per millorar la resposta judicial i la protecció de les víctimes.

El 16 de juliol de 2016, el Parlament de les Illes Balears aprova la Llei 11/2016, de 28 de 
juliol, d’igualtat de dones i homes, el títol V de la qual es dedica a la violència masclista, i 
inclou, entre el seu àmbit, la violència sexual, que defineix de forma àmplia, amb la inclusió 
de qualsevol acte de naturalesa sexual forçada per l’agressor o no consentida per les dones: 
el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual; la imposició, mitjançant la força o 
la intimidació, de relacions sexuals no consentides, i l’abús sexual o qualsevol acte que 
impedeixi a les dones exercir lliurement la seva sexualitat, amb independència que l’agressor 
tingui una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu amb la víctima. A continuació, 
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impulsa mesures integrals, de prevenció, de detecció primerenca, de protecció a les víctimes 
i d’atenció social, laboral i psicològica a aquest amb l’objectiu de recuperar-se.

Juntament amb les reformes del Codi penal, darrerament hi ha hagut diferents modificacions 
amb la finalitat de reforçar la protecció de les víctimes de delicte, en particular quan són 
menors d’edat o persones amb discapacitat, com l’aprovació de l’Estatut de la víctima del 
delicte i les reformes duites a terme en relació amb el procés penal. Actualment, estan en 
fase de formulació i tramitació parlamentària altres projectes legislatius, com el Projecte 
de llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual o el Projecte de llei orgànica de 
protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència, que tindran projecció en 
la prevenció i la sanció d’aquesta violència i la protecció de nines i dones i que analitzarem 
més endavant.

 3.4. Tipus penals vigents que sancionen la violència sexual

El Codi penal recull en el seu títol VIII els anomenats delictes contra la llibertat i indemnitat 
sexual. En la regulació actual, mitjançant la reforma esmentada, es crea específicament el 
capítol II bis, que conté els delictes d’abusos i d’agressions sexuals a menors de 16 anys. El 
Codi penal estableix els següents grans grups de conductes que atempten contra la llibertat 
i la indemnitat sexuals:

 1. Agressions sexuals

 2. Abusos sexuals

 3. Abusos i agressions sexuals a menors de setze anys

 4. Assetjament sexual

 5. Exhibicionisme i provocació sexual

 6. Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors

 7. Pornografia

 8. Assetjament a través de les tecnologies de la informació i la comunicació

En cada un dels grups esmentats, llevat de l’assetjament sexual, es té en consideració 
l’edat de la víctima, o bé mitjançant tipus penals específics, o bé a través de la inclusió de 
circumstàncies d’agreujament de la pena.

Agressió sexual i violació

L’article 178 del Codi penal castiga amb la pena de presó d’un a cinc anys l’agressió sexual, 
entesa com qualsevol atemptat contra la llibertat sexual d’una altra persona mitjançant l’ús 
de violència o d’intimidació. 

L’atemptat contra la llibertat sexual comprèn qualsevol acte o conducta de caràcter sexual 
amb contacte corporal o sense, tant si són duits a terme pel subjecte actiu com si aquest 
imposa que l’autor, la víctima mateixa o una tercera persona els dugui a terme.
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L’acte o conducta de naturalesa es comet sense el consentiment del subjecte passiu i vencent 
la seva negativa o oposició mitjançant la força física o l’amenaça de fer algun dany, que, 
segons la jurisprudència, ha de ser futur, greu i versemblant.

Si l’atemptat contra la llibertat sexual es materialitza en l’accés carnal per via vaginal, anal 
o bucal, o amb la introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues 
primeres vies, es considera violació, que l’article 179 castiga amb la pena de presó de sis a 
dotze anys.

L’article 180.1 del Codi penal estableix que l’agressió sexual serà castigada amb pena de 
presó de cinc a deu anys i la violació de dotze a quinze anys, en una sèrie de supòsits 
agreujats: 

 — Quan la violència o la intimidació exercides siguin de caràcter particularment degradant 
o vexatori.

 — Quan els fets es cometin per l’actuació conjunta de dues o més persones.
 — Quan la víctima sigui especialment vulnerable per edat, malaltia, discapacitat o 

situació.
 — Quan, per a l’execució del delicte, el responsable s’hagi prevalgut d’una relació de 

superioritat o parentiu, per ser ascendent, descendent o germà, per naturalesa o 
adopció, o afins, amb la víctima.

 — Quan l’autor faci ús d’armes o altres mitjans igualment perillosos, susceptibles de 
produir la mort o lesions que ocasionin la pèrdua o la inutilitat d’un òrgan corporal o 
d’un sentit o una greu deformitat.

En el cas que en la comissió del delicte d’agressió sexual o violació concorrin dues o més 
circumstàncies de les anteriors, la pena s’ha d’imposar en la meitat superior, de manera que 
estarà compresa entre els set anys i mig i els deu anys en el primer cas, i entre els tretze anys 
i mig i els quinze anys en el segon. 

Abusos sexuals

El tipus bàsic de delicte d’abús sexual es recull en l’article 181.1 del Codi penal, que castiga 
els atemptats contra la llibertat o la indemnitat sexual d’una altra persona sense el seu 
consentiment, o sense un consentiment vàlid, sense que es faci ús de la violència o la 
intimidació. La pena pot ser de presó, d’un a tres anys, o de multa, de divuit a vint-i-quatre 
mesos. 

El que diferencia l’abús de l’agressió és que, en l’abús sexual, no s’utilitza la violència ni la 
intimidació per doblegar la voluntat de la víctima, en moltes ocasions perquè no és necessari 
perquè l’agressor aconsegueixi el seu propòsit. 

Així, per exemple, es consideraria abús sexual la conducta d’un metge o d’un massatgista que 
realitza contactes de naturalesa sexual que no estan justificats en el marc de la intervenció 
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professional. També s’inclourien aquí altres actes de caràcter sexual fets de manera que 
sorprenen la víctima sense que tingui temps de reaccionar.

L’apartat 2 l’article 181 sanciona específicament com a abusos sexuals, sense agreujaments 
específics, les conductes sexuals que es duen a terme sobre persones que estan privades de 
sentit, adormides o inconscients, o amb un trastorn mental que les incapaciti per prestar un 
consentiment vàlid, així com els casos de submissió química, en què hi ha una anul·lació de 
la voluntat per l’efecte d’alguna substància.

Per a la comissió del delicte, la jurisprudència exigeix que l’autor conegui la falta de 
consciència o voluntat o la presència del trastorn mental i s’aprofiti d’aquesta situació per 
dur a terme la conducta de naturalesa sexual.

Es castiguen en l’article 181.3 del Codi penal els abusos sexuals quan hi ha consentiment, 
però aquest no es considera vàlid perquè ha estat obtingut prevalent-se el responsable 
d’una situació de superioritat manifesta que coarta la llibertat de la víctima. 

Es preveuen en els apartats 4 i 5 de l’article 181 Codi penal supòsits agreujats del delicte 
d’abusos. En l’agressió sexual, quan la conducta constitutiva de l’abús sexual es concreta en 
una relació sexual amb penetració, per via vaginal, anal o bucal, o introducció d’objectes per 
les dues primeres vies, la pena s’agreuja i s’eleva a presó de quatre a deu anys.

També s’estableix un agreujament en l’article 181.5 del Codi penal, que eleva les penes dels 
delictes d’abusos sexuals fins a la meitat superior quan es doni la circumstància 3 o 4 de les 
que es preveuen a l’apartat 1 de l’article 180.

Aquestes circumstàncies són la vulnerabilitat especial de la víctima per edat, malaltia, 
discapacitat o situació, i la prevalença d’una situació de superioritat o parentiu (quan el 
subjecte actiu és ascendent, descendent o germà, per naturalesa, adopció o afins). 

Es castiguen en l’article 182.1 els abusos sexuals mitjançant engany amb una persona 
major de setze anys i menor de divuit, amb la pena bàsica de presó d’un a tres anys o 
multa de dotze a vint-i-quatre mesos, excepte quan hi ha accés carnal, en què la pena de 
presó prevista és de dos a sis anys.

També s’estableix l’agreujament de la pena, que es fixa en la meitat superior, quan la víctima 
és especialment vulnerable per edat, malaltia, discapacitat o situació, i quan el subjecte actiu 
es preval d’una situació de superioritat o parentiu, per ser ascendent, descendent o germà, 
per naturalesa, adopció o afins. 

Abusos i agressions a menors de setze anys

Després de successives reformes, en l’actualitat el Codi penal recull, en el capítol II bis del títol 
VIII i amb la rúbrica «Dels abusos i agressions sexuals a menors de setze anys», els delictes de 
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naturalesa sexual comesos contra nins i nines compresos en aquesta franja d’edat. En l’article 
183 quater s’estableix una clàusula d’exclusió de la responsabilitat penal en cas de 
consentiment de menors de setze anys a la relació sexual per simetria d’edat, desenvolupament 
o maduresa, en els termes següents: «El consentiment lliure del menor de setze anys exclourà 
la responsabilitat penal pels delictes previstos en aquest capítol quan l’autor sigui una persona 
propera al menor per edat, grau de desenvolupament o maduresa».

Aquest precepte, que s’introdueix amb la reforma del Codi penal feta mitjançant la Llei 
orgànica 1/2015, que va ser precisament el que va elevar el límit d’edat per atorgar el 
consentiment sexual als setze anys, ve a reconèixer la validesa del consentiment lliure 
prestat per un o una menor d’aquesta edat en determinades circumstàncies, la qual cosa 
pot semblar contradictori.

A diferència d’algunes regulacions de països del nostre entorn (per exemple, Itàlia, Àustria o 
Suïssa), el Codi penal espanyol no fixa un límit mínim per atorgar el consentiment sexual, ni 
estableix la diferència d’edat que hi ha d’haver entre el subjecte actiu i la víctima perquè es 
consideri exempció de responsabilitat. En aquest sentit, cal criticar que, si del que es tractava 
amb la reforma era reforçar la indemnitat sexual de les persones menors d’edat, la protecció 
que es donava en tot cas als infants per sota dels tretze anys queda ara a la valoració judicial 
de cada cas.

Pel que fa a les persones menors d’entre tretze i setze, la validesa del seu consentiment 
dependrà de l’asimetria d’edat, del desenvolupament o de la maduresa en relació amb el 
subjecte actiu, circumstància que també haurà de ser valorada pel jutjat o tribunal.

L’article 183 tipifica i castiga el qui dugui a terme actes de caràcter sexual amb una persona 
menor de setze anys. 

El precepte preveu, de la mateixa forma que ho fa la regulació general dels delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexual, tant l’agressió (article 183.2) com l’abús sexual (article 183.1), 
en què l’element diferenciador és la concurrència de violència o intimidació, que determina 
la qualificació dels fets com a agressió sexual, mentre que, si no hi ha violència o intimidació, 
aquests seran qualificats com abús sexual.

La conducta típica es descriu de manera genèrica a l’apartat 1 de l’article 183, en referir-se 
el precepte a «actes de caràcter sexual», de manera que comprèn tot contacte corporal, o 
qualsevol altra exteriorització o materialització amb significació sexual. 

En els casos d’agressió sexual, es recull expressament, no tan sols la realització d’aquests 
actes per part del subjecte actiu del delicte, sinó també si els duu a terme un tercer o es 
constreny la persona menor d’edat a fer els actes de caràcter sexual sobre si mateixa.

Les penes previstes per a aquestes conductes són d’entre dos a sis anys de presó per l’abús 
sexual, i de cinc a deu anys de presó per l’agressió sexual.
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L’apartat 3 de l’article 183 preveu penes més elevades quan l’ abús o l’agressió sexual 
consisteixen en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres 
corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies. En aquests casos, les penes són de 
vuit a dotze anys per l’abús sexual, i de dotze a quinze anys per l’agressió sexual.

Per la seva banda, l’apartat 4 estableix la imposició de la pena en la meitat superior si 
concorren les circumstàncies següents:

 — Si la víctima és menor de quatre anys o si, pel seu escàs desenvolupament intel·lectual 
o físic, o per tenir un trastorn mental, se l’ha col·locada en una situació d’indefensió 
total.

 — Si els fets es cometen per l’actuació conjunta de dues o més persones.

 — Quan la violència o intimidació exercides són de caràcter particularment degradant o 
vexatori.

 — Si el responsable del delicte es preval d’una relació de superioritat o parentiu, per ser 
ascendent, germà, per naturalesa o adopció, o afí amb la víctima.

 — Si s’ha posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la vida o la salut de 
la víctima.

 — Si el delicte és comès per una organització o un grup criminal dedicat a dur a terme 
aquest tipus d’activitats.

A més de la pena de presó, l’apartat 5 de l’article 183 disposa que s’ha d’imposar la 
d’inhabilitació absoluta de sis a dotze anys quan el culpable s’hagi prevalgut de la seva 
condició d’autoritat, agent d’aquesta o funcionari públic.

L’article 183 bis preveu i castiga conductes de connotació sexual que el subjecte actiu no 
fa directament sobre la persona menor de setze anys, i en què no concorre violència o 
intimidació, però que determinen aquesta a participar en un comportament de 
naturalesa sexual o a presenciar actes de caràcter sexual.

La conducta típica està propera als delictes de corrupció de menors i d’exhibicionisme, de 
manera que aquest darrer només s’aplicarà quan la víctima tingui entre setze i disset anys, 
mentre que, si és menor de setze, s’aplicarà el tipus específic de l’article 183 bis. 

A diferència del delicte d’abusos sexuals de l’article 183.1, el tipus penal no requereix actes 
de contacte físic o corporal entre l’autor i la víctima, sinó que el delicte de l’article 183 bis es 
comet si el subjecte actiu fa presenciar a la persona menor actes de caràcter sexual, encara 
que aquell no hi participi.

Pel que fa als actes de naturalesa sexual que es facin presenciar a la persona menor, han 
de ser de forma directa, perquè l’exhibició d’una gravació o un vídeo conformaria el delicte 
de corrupció de menors mitjançant l’exhibició de material pornogràfic a menors d’edat, 
castigat a l’article 186 del Codi penal. 
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La pena que estableix és la de presó de sis mesos a dos anys, excepte si els actes que es fan 
presenciar a la persona menor conformen una conducta que constitueixi un abús sexual, en 
què la pena de presó es fixa entre un a tres anys.

Ciberassetjament

Finalment, l’article 183 ter tipifica conductes duites a terme a través d’internet, del telèfon 
o de qualsevol altra tecnologia de la informació i la comunicació, doctrinalment conegudes 
com grooming i sexting. En concret, es castiguen les persones que duguin a terme els actes 
següents:

 • Qui contacti i proposi concertar una cita amb una persona menor de setze anys a fi 
de cometre qualsevol dels delictes compresos en els articles 183 i 189 (abús, agressió 
sexual, pornografia i corrupció de menors). S’exigeix que hi hagi actes materials 
encaminats a l’acostament. 

  La pena prevista per al delicte, conegut com grooming, és d’un a tres anys de presó 
o multa de dotze a vint-i-quatre mesos, que s’ha d’imposar en la meitat superior si 
l’acostament s’obté amb coacció, intimidació o engany.

 • Qui contacti amb una persona menor de setze anys per tal d’entabanar-la perquè li 
faciliti material pornogràfic o li mostri imatges pornogràfiques en què es representi 
o aparegui un menor. En aquest cas, el delicte, denominat sexting per la doctrina, té 
prevista la pena de sis mesos a dos anys de presó.

Assetjament sexual

El tipus bàsic es troba tipificat a l’article 184.1 del Codi penal, que castiga la sol·licitud de 
favors sexuals, per a si mateix o per a un tercer, en l’àmbit d’una relació laboral, docent o 
de prestació de serveis, continuada o habitual, amb la pena de presó de tres a cinc mesos 
o multa de sis a deu mesos. La comissió de delicte exigeix, a més, que la conducta ocasioni 
a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant. Els requisits 
exigits són els següents: 

 —  La sol·licitud de favors de naturalesa sexual. La descripció del tipus penal és oberta, 
per la qual cosa abasta qualsevol conducta de caràcter sexual, que pot anar des d’una 
besada fins a una relació sexual.

 —  La sol·licitud s’ha de dur a terme en l’àmbit de les relacions laborals, docents o de 
prestació de serveis. El terme relacions denota que aquestes han de ser continuades o 
habituals i no esporàdiques o puntuals.

 —  La sol·licitud es pot donar entre companys, en nivells de llocs similars o diferents, i és 
possible que sigui del subordinat al superior.

 —  El comportament de sol·licitud de favors de naturalesa sexual ha de provocar a la víctima 
una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant. L’exigència d’aquest 
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requisit que, atesa la indeterminació, queda a la valoració de l’òrgan judicial, fa que a la 
pràctica sigui molt difícil acreditar la comissió d’un delicte d’assetjament sexual.

L’article 184.2 del Codi penal castiga amb més pena els casos en què el subjecte actiu 
comet l’assetjament sexual prevalent-se d’una situació de superioritat laboral, docent o 
jeràrquica, o si sol·licita favors sexuals amb l’anunci exprés o tàcit de causar a la víctima un 
mal relacionat amb les expectatives legítimes en el marc de la relació laboral, docent o de 
prestació de serveis. En aquests casos, la pena prevista s’eleva a presó de cinc a set mesos o 
una multa de deu a catorze mesos.

L’apartat 3 de l’article 184 recull com a supòsit agreujat la vulnerabilitat especial de la 
víctima, per edat, malaltia o situació, i eleva la pena, que es fixa en cinc a set mesos de presó 
o multa de deu a vint-i-quatre en els casos recollits a l’article 184.1, i de presó de sis mesos 
a un any en els casos de l’article 184.2.

Exhibicionisme i provocació sexual

D’acord amb l’article 185 del Codi penal, es castiga qui executi o faci executar a una altra 
persona actes d’exhibició obscena davant menors d’edat o persones amb discapacitat 
necessitades d’una protecció especial. La pena que correspon a aquest delicte és la de presó 
de sis mesos a un any o una multa de dotze a vint-i-quatre mesos. 

El Codi penal no conté una definició del terme exhibició obscena, per la qual cosa s’ha 
d’acudir a la jurisprudència. El Tribunal Suprem la concreta en els actes greus o grollers 
de contingut inequívocament sexual fets pel subjecte actiu del delicte amb intenció que 
el o la menor els percebi visualment per tal d’involucrar la víctima menor d’edat en un 
context sexual per satisfer o excitar el desig sexual propi o aliè. La intencionalitat exclou 
actes involuntaris o en contextos en què l’exhibició no té transcendència (per exemple, en 
una platja nudista).

El tipus penal protegeix el dret dels menors i de les persones amb discapacitat a no patir 
ingerències no desitjades a la seva intimitat i a no veure’s immerses en una acció o escena 
de tipus sexual sense el seu consentiment, pel perjudici per a la seva indemnitat sexual i 
l’exercici futur de la seva llibertat en aquest aspecte de la seva intimitat.

Un mer contacte visual és suficient, ja que, si es produís un contacte corporal o s’obligàs 
la víctima a participar en un acte de naturalesa sexual o presenciar-lo, això constituiria un 
delicte d’abús o d’agressió sexual.

Possibles subjectes passius del delicte d’exhibició obscena són els menors i les persones amb 
discapacitat necessitades d’una protecció especial, sigui quina sigui la seva edat. 

No sembla congruent que el Codi penal estableixi el límit d’edat a 16 anys en altres conductes 
atemptatòries contra la llibertat i la indemnitat sexual de més gravetat per implicar un 
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contacte corporal amb la víctima i que la protecció davant aquest contacte visual s’estengui 
fins als 18 anys.

Pel que fa a les persones amb discapacitat, l’article 25 del Codi penal recull el següent: 

A l’efecte d’aquest Codi, s’entén per discapacitat aquella situació en què es troba 
una persona amb deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials de caràcter 
permanent que, en interactuar amb diverses barreres, puguin limitar o impedir la seva 
participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres. 

Així mateix, a l’efecte d’aquest Codi, s’entén per persona amb discapacitat necessitada 
d’una protecció especial aquella persona amb discapacitat que, tingui o no judicialment 
modificada la seva capacitat d’obrar, requereixi assistència o suport per a l’exercici de 
la seva capacitat jurídica i per a la presa de decisions respecte de la seva persona, dels 
seus drets o interessos a causa de les seves deficiències intel·lectuals o mentals de 
caràcter permanent.

Pornografia

L’article 186 del Codi penal castiga qui vengui, difongui o exhibeixi material pornogràfic 
entre menors d’edat o persones amb discapacitat necessitades d’una protecció especial. 
La pena prevista és la de presó de sis mesos a un any o una multa de dotze a vint-i-quatre 
mesos. A l’article 189 del Codi penal es defineix el concepte de pornografia:

 a) Tot material que representi de manera visual un menor o una persona amb discapacitat 
necessitada d’una protecció especial participant en una conducta sexualment explícita, 
real o simulada.

 b) Tota representació dels òrgans sexuals d’un menor o persona amb discapacitat 
necessitada d’una protecció especial amb fins principalment sexuals.

 c) Tot material que representi de manera visual una persona que sembli ser menor 
participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada, o qualsevol 
representació dels òrgans sexuals d’una persona que sembli ser menor, amb fins 
principalment sexuals, llevat que la persona que sembli ser menor resulti tenir en 
realitat divuit anys o més en el moment d’obtenir-se les imatges.

 d) Imatges realistes d’un menor participant en una conducta sexualment explícita o 
imatges realistes dels òrgans sexuals d’un menor, amb fins principalment sexuals.

Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors

L’article 187 del Codi penal castiga amb una pena de presó de dos a quatre anys i una multa 
de 12 a 24 mesos l’anomenada prostitució coactiva, consistent a fer que una persona major 



Estudis finançats mitjançant les convocatòries de l’Institut Balear de la Dona 2020 i 2021

156   

d’edat determini exercir la prostitució, mitjançant la violència, l’amenaça o l’engany, o l’abús 
d’una situació de necessitat o vulnerabilitat. 

Amb la mateixa pena se sanciona l’explotació sexual o proxenetisme, és a dir, l’obtenció 
directa de lucre de la prostitució aliena. Però des de la reforma de 2010, per sancionar-la, 
s’exigeix la concurrència de forma alternativa d’elements típics que la converteixen en un 
tipus obert gairebé impossible d’aplicar. La primera modalitat exigeix que «estigui en una 
situació de vulnerabilitat personal o econòmica» que no li atorgui cap altra alternativa que 
no sigui sotmetre’s al mercat de la prostitució per lucre d’aquestes terceres persones, la 
qual cosa és impossible d’acreditar, ja que, tenint en compte que no es tracta de prostitució 
forçada o coactiva, sempre és possible al·legar que la víctima podia tenir una altra alternativa, 
com una feina precària en les mateixes condicions de semiesclavitud en el sector agrícola o 
domèstic, o romandre al seu país d’origen en condicions de pobresa.

Però, especialment, la remissió de la segona modalitat de proxenetisme al fet «que se li 
imposin per al seu exercici condicions costoses, desproporcionades o abusives» naturalitza i 
legitima el proxenetisme i la terceria locativa al·ludint a una regulació actualment inexistent 
de l’exercici de la prostitució que vulneraria les obligacions que va contreure Espanya en 
subscriure la Convenció per a la Repressió del Tràfic de Persones i de la Prostitució Aliena 
aprovada per les Nacions Unides el 1949 i per Espanya el 1964.
Es castiga, a l’article 188.1 del Codi penal, qui indueixi, promogui, afavoreixi o faciliti la 
prostitució d’un menor d’edat o una persona amb discapacitat necessitada d’una protecció 
especial. La pena és d’una multa de dotze a vint-i-quatre mesos i de presó de quatre a vuit 
anys si la víctima és menor de setze anys, i de dos a cinc anys en els altres casos. 

Els conceptes d’induir, promoure, afavorir o facilitar són genèrics, ja que el Codi penal no els 
defineix, però engloben qualsevol conducta que serveixi per cooperar o ajudar en l’exercici 
de la prostitució. 

La conducta serà típica, encara que el o la menor o la persona amb discapacitat ja estigui 
en l’exercici de la prostitució, ja que amb això se l’està induint a continuar-hi o se li està 
impedint que l’abandoni.

Els delictes relatius a la prostitució no requereixen que concorri un ànim de lucre o avantatge 
material en el subjecte actiu.

La mateixa pena que preveu l’apartat 1 de l’article 188 s’imposa a qui es lucri amb la 
prostitució o exploti d’una altra manera un menor o una persona amb discapacitat 
necessitada d’una protecció especial.

A l’article 188.2 del Codi penal s’agreuja la pena si els fets es cometen amb violència o 
intimidació. La concurrència d’aquestes circumstàncies determina que la pena sigui, a més 
de la multa de dotze a vint-i-quatre mesos, de presó de cinc a deu anys si la víctima és menor 
de setze anys, i de quatre a sis anys en els altres casos. 
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Segons disposa l’article 188.3 del Codi penal També s’agreugen les penes en la meitat 
superior si es dona alguna de les circumstàncies següents:

 a) Quan la víctima sigui especialment vulnerable, per raó de la seva edat, malaltia, 
discapacitat o situació.

 b) Quan, per a l’execució del delicte, el responsable s’hagi prevalgut d’una relació de 
superioritat o parentiu, per ser ascendent, descendent o germà, per naturalesa o 
adopció, o afins, amb la víctima. 

 c) Quan, per a l’execució del delicte, el responsable s’hagi prevalgut de la seva condició 
d’autoritat, agent d’aquesta o funcionari públic. En aquest cas s’ha d’imposar, a més, 
una pena d’inhabilitació absoluta de sis a dotze anys.

 d) Quan el culpable hagi posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la 
vida o la salut de la víctima.

 e) Quan els fets s’hagin comès per l’actuació conjunta de dues o més persones.

 f) Quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter 
transitori, que es dediqui a la realització d’aquestes activitats. 

A l’apartat 4 de l’article 188 del Codi penal, es castiga, com a corrupció de menors o 
persones amb discapacitat necessitades d’una protecció especial, qui sol·liciti, accepti 
o obtingui, a canvi d’una remuneració o promesa, una relació sexual amb una persona 
menor d’edat o amb una persona amb discapacitat necessitada d’una protecció especial. 
La pena prevista és de presó de dos a sis anys si la víctima és menor de setze anys, i d’un a 
quatre anys en els altres casos.

Utilització de menors o persones amb discapacitat necessitades d’una protecció 
especial amb fins exhibicionistes o pornogràfics

D’acord amb l’article 189.1, es castiguen dues conductes:

 a) El qui capti o utilitzi menors d’edat o persones amb discapacitat necessitades d’una 
protecció especial amb fins o en espectacles exhibicionistes o pornogràfics, tant 
públics com privats, o per elaborar qualsevol classe de material pornogràfic, sigui quin 
sigui el seu suport, o qui financi qualsevol d’aquestes activitats o es lucri amb elles. 

 b) El qui produeixi, vengui, distribueixi, exhibeixi, ofereixi o faciliti la producció, venda, 
difusió o exhibició per qualsevol mitjà de pornografia infantil, o en l’elaboració de la 
qual hagin estat utilitzades persones amb discapacitat necessitades d’una protecció 
especial, o posseeixi aquest material per a aquestes finalitats, encara que el material 
tingui el seu origen a l’estranger o sigui desconegut.
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La pena és de presó d’un a cinc anys en tots dos casos. 

La definició de pornografia infantil es troba en el mateix article 189.1 del Codi penal, que 
estableix que, als efectes d’aquest títol, es considera pornografia infantil o en l’elaboració 
de la qual hagin estat utilitzades persones amb discapacitat necessitades d’una protecció 
especial:

 a) Tot material que representi de manera visual un menor o una persona amb discapacitat 
necessitada d’una protecció especial participant en una conducta sexualment explícita, 
real o simulada.

 b) Tota representació dels òrgans sexuals d’un menor o persona amb discapacitat 
necessitada d’una protecció especial amb fins principalment sexuals.

 c) Tot material que representi de manera visual una persona que sembli ser menor 
participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada, o qualsevol 
representació dels òrgans sexuals d’una persona que sembli ser menor, amb fins 
principalment sexuals, llevat que la persona que sembli ser menor resulti tenir en 
realitat divuit anys o més en el moment d’obtenir-se les imatges.

 d) Imatges realistes d’un menor participant en una conducta sexualment explícita o 
imatges realistes dels òrgans sexuals d’un menor, amb fins principalment sexuals.

En la definició actual, hi resten incloses, no tan sols representacions visuals reals, sinó també 
simulades, tant de menors o persones amb discapacitat com de subjectes amb aparença de 
tals. El subjecte actiu és tant qui capta o utilitza menors o persones amb discapacitat com 
qui ho finança o se’n lucra, i qui contribueix a la producció, la venda, la difusió o l’exhibició 
d’aquestes representacions.

El bé jurídic protegit és la llibertat i la indemnitat sexual. 

L’article 189.2 del Codi penal es preveuen una sèrie de supòsits agreujats en els quals la 
pena de presó s’eleva a entre cinc i nou anys. Aquestes circumstàncies són les següents: 

 a)  Quan s’utilitzin menors de setze anys.

 b)  Quan els fets impliquin un caràcter particularment degradant o vexatori.

 c) Quan el material pornogràfic representi menors o persones amb discapacitat 
necessitades d’una protecció especial que siguin víctimes de violència física o sexual.

 d) Quan el culpable hagi posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la 
vida o la salut de la víctima.
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 e) Quan el material pornogràfic és d’una importància notable.

 f)  Quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter 
transitori, que es dediqui a la realització d’aquestes activitats.

 g)  Quan el responsable sigui ascendent, tutor, curador, guardador, mestre o qualsevol 
altra persona encarregada, de fet, encara que fos provisionalment, o de dret, del 
menor o persona amb discapacitat necessitada de protecció especial, o quan es tracti 
de qualsevol altre membre de la seva família amb el qual convisqui, o una altra persona 
que hagi actuat abusant de la seva posició reconeguda de confiança o autoritat.

 h)  Quan concorri l’agreujant de reincidència. 

D’acord amb l’article 188.3 del Codi penal, s’agreuja la pena si els fets es cometen amb 
violència o intimidació. La concurrència de qualsevol de les circumstàncies determina que 
s’imposi la pena superior en grau, és a dir, entre cinc anys i un dia i set anys i mig de presó, i 
entre vuit anys i un dia i dotze anys de presó si la víctima és menor de setze anys.

El Codi penal castiga, a més, l’assistència a espectacles de pornografia i la tinença de 
material pornogràfic per a ús propi als apartats 4 i 5 de l’article 189. Sanciona el primer 
cas amb una pena de sis a dos anys de presó, i el segon, amb una pena de tres mesos a un 
any de presó o una multa de sis mesos a dos anys. 

Segons el que disposa l’article 189.8 del Codi penal, a petició del ministeri fiscal i amb 
caràcter cautelar, els jutges i jutgesses i tribunals han d’adoptar les mesures que siguin 
necessàries perquè siguin retirades les pàgines web o aplicacions d’internet que 
continguin o difonguin pornografia infantil o que s’hagin elaborat utilitzant persones amb 
discapacitat necessitades d’una protecció especial. Si això no fos possible pel fet d’estar 
allotjades a l’estranger, se n’ha de bloquejar l’accés als usuaris d’Internet que es trobin en 
el territori espanyol.

Incompliment de deures assistencials

Segons l’article 189.6 del Codi penal, es castiga qui tingui sota la seva potestat, tutela, 
guarda o acolliment un menor d’edat o una persona amb discapacitat necessitada d’una 
protecció especial i que, amb coneixement del seu estat de prostitució o corrupció, no faci 
el possible per impedir que continuï en aquest estat, o no acudeixi a l’autoritat competent 
per posar fi a aquesta situació. La pena que s’ha d’imposar és la de presó de tres a sis mesos 
o una multa de sis a dotze mesos. 

Es tracta d’un delicte de comissió per omissió, de manera que només es castiguen els 
fets quan es fan de forma intencionada i no per negligència. És a dir, el subjecte actiu 
no tan sols ha de conèixer l’estat de prostitució o corrupció en què es troba la persona 
menor o la persona amb discapacitat necessitada d’una protecció especial. A més, cal que, 
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premeditadament, no faci el possible per impedir que la víctima continuï en la situació, o en 
cas que no pugui fer-ho, no recorri a l’autoritat per posar-li en coneixement els fets.

L’article 189.7 del Codi penal atribueix al ministeri fiscal l’obligació de promoure les accions 
necessàries per privar de la pàtria potestat, la tutela, la guarda o l’acolliment familiar la 
persona que incompleixi aquests deures assistencials.

Responsabilitat de les persones jurídiques en l’explotació sexual de menors

L’article 189 ter del Codi penal estableix que, quan una persona jurídica sigui responsable 
d’un delicte de prostitució, explotació sexual o corrupció de menors, se li han d’imposar les 
penes següents: 

 a)  Multa del triple al quíntuple del benefici obtingut, si el delicte comès per la persona 
física té prevista una pena de presó de més de cinc anys.

 b)  Multa del doble al quàdruple del benefici obtingut, si el delicte comès per la persona 
física té prevista una pena de presó de més de dos anys no inclosa en l’incís anterior.

 c)  Multa del doble al triple del benefici obtingut, en la resta dels casos.

A més, se li poden imposar les penes següents:

 b)  Dissolució de la persona jurídica. Aquesta comportarà la pèrdua definitiva de la seva 
personalitat jurídica, així com la de la seva capacitat d’actuar de qualsevol manera en 
el tràfic jurídic, o dur a terme qualsevol classe d’activitat, encara que sigui lícita.

 c)  Suspensió de les seves activitats per un termini que no pot excedir els cinc anys.

 d)  Clausura dels seus locals i establiments per un termini que no pot excedir els cinc anys.

 e)  Prohibició de realitzar en el futur les activitats en l’exercici de les quals s’hagi comès, 
afavorit o encobert el delicte. Aquesta prohibició podrà ser temporal o definitiva. Si és 
temporal, el termini no pot excedir els quinze anys.

 f)  Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector 
públic i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, per un 
termini que no pot excedir els quinze anys.

 g)  Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors pel 
temps que s’estimi necessari, que no pot excedir els cinc anys. 

L’article 190 del Codi penal estableix que les condemnes d’un jutjat o tribunal estranger 
per delictes de prostitució, explotació sexual o corrupció de menors han de ser tingudes en 
consideració per aplicar la circumstància agreujant de reincidència. 
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 3.5. Disposicions comunes als delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual

La denúncia com a requisit de perseguibilitat dels delictes contra la llibertat sexual

A diferència d’altres delictes, en els quals qualsevol persona que tingui coneixement que 
s’han comès, inclosa la víctima, té l’obligació de posar-ho en coneixement de la policia o 
l’autoritat judicial perquè s’iniciï el procediment penal corresponent, en el cas dels delictes 
contra la llibertat sexual només la víctima pot denunciar-los.

A l’article 191 del Codi penal s’estableix que en són l’única excepció els casos de menors 
i incapacitats, atès que, a més d’ells mateixos, poden interposar una denúncia els seus 
representants legals (mare, pare o persona que n’hagi assumit la tutela) i qualsevol fiscal 
que tingui coneixement d’un delicte possible contra la llibertat sexual de les víctimes. Si 
en una assistència mèdica a un persona menor o amb incapacitat es detecta qualsevol 
símptoma d’agressió o d’abús sexual, el professional mèdic està obligat legalment a 
denunciar aquesta situació a la fiscalia. Els i les professionals de serveis socials i educació 
tenen, igualment, l’obligació de comunicar al ministeri fiscal qualsevol situació d’abús i 
d’agressions sexuals que afecti persones menors o amb incapacitat i de la qual tinguin 
coneixement.

És difícilment comprensible que es mantingui la denúncia com a requisit de perseguibilitat, 
sobretot quan la víctima és menor d’edat, ja que, superada la concepció originària dels 
delictes sexuals com ofenses a l’honor, no sembla que hi hagi justificació per excloure del 
règim general de perseguibilitat d’ofici els delictes que protegeixen la llibertat i la indemnitat 
sexuals. El Conveni d’Istanbul insta a no fer dependre la persecució i la sanció d’aquests 
delictes de la denúncia de la víctima.

Sense perjudici de la seva naturalesa semiprivada, un cop formulada la denúncia i iniciat 
el procediment penal, el perdó de la víctima no extingeix l’acció penal ni la responsabilitat 
criminal.

La mesura de llibertat vigilada

En el Codi penal s’estableixen una sèrie de mesures de llibertat vigilada per als culpables dels 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals que depenen de la gravetat del delicte. Així, 
segons el que disposa l’article 192.1 del Codi penal, als condemnats a pena de presó per 
un o més delictes compresos en aquest títol se’ls ha d’imposar, a més, la mesura de llibertat 
vigilada.

Aquesta mesura, que s’ha d’executar amb posterioritat a la pena privativa de llibertat, té 
una durada de cinc a deu anys si algun dels delictes està sancionat amb una pena superior a 
cinc anys, i d’un a cinc anys si es tracta d’un o més delictes menys greus, és a dir, sancionats 
amb una pena inferior.
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Si el delicte no és greu i el culpable no ha estat condemnat anteriorment, la imposició de la 
mesura de llibertat vigilada queda a la decisió discrecional del jutjat o tribunal.

A l’article 106 del Codi penal s’estableix un ampli catàleg de mesures que el jutjat o tribunal 
pot imposar al condemnat durant el compliment de la llibertat vigilada i que dependran de 
la naturalesa del delicte comès:

 a) L’obligació d’estar sempre localitzable mitjançant aparells electrònics que permetin el 
seu seguiment permanent.

 b) L’obligació de presentar-se periòdicament en el lloc que el jutge o tribunal estableixi.

 c) La de comunicar immediatament, en el termini màxim i pel mitjà que el jutge o tribunal 
assenyali a aquest efecte, cada canvi de lloc de residència o de lloc de treball.

 d) La prohibició d’absentar-se del lloc on resideixi o d’un determinat territori sense 
autorització del jutge o tribunal.

 e) La prohibició d’aproximar-se a la víctima, o als seus familiars o altres persones que 
determini el jutge o tribunal.

 f) La prohibició de comunicar-se amb la víctima, o amb els seus familiars o altres persones 
que determini el jutge o tribunal.

 g) La prohibició d’acudir a determinats territoris, llocs o establiments.

 h) La prohibició de residir en determinats llocs.

 i) La prohibició d’exercir determinades activitats que puguin oferir-li o facilitar l’ocasió 
de cometre fets delictius de similar naturalesa.

 j) L’obligació de participar en programes formatius, laborals, culturals, d’educació sexual 
o altres similars.

 k) L’obligació de seguir tractament mèdic extern, o de sotmetre’s a un control mèdic 
periòdic.

Participació de persones encarregades de la protecció de menors o de persones 
amb discapacitat necessitades d’una protecció especial

De conformitat amb el primer paràgraf de l’article 192.2 del Codi penal, es castiga els 
ascendents, tutors, curadors, guardadors, mestres o qualsevol altra persona encarregada 
de fet o de dret del menor o persona amb discapacitat necessitada d’una protecció especial 
que intervinguin com a autors o còmplices en la perpetració dels delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexuals del títol VIII del Codi penal. 

En aquests casos, la pena és la que correspongui pel delicte comès en la meitat superior. En 
virtut del principi non bis in ídem, en el segon paràgraf s’estableix que l’agreujament de la 
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pena no s’ha d’aplicar quan la circumstància de parentiu, tutela, curatela, guarda o cura de 
la persona menor es prevegi en el delicte pel qual es condemna.

L’article 192.3 del Codi penal disposa una sèrie de penes que pot imposar el jutjat o tribunal, 
a més de la pena de presó. 

Amb caràcter potestatiu:

 — La pena de privació de la pàtria potestat o la pena d’inhabilitació especial per a 
l’exercici dels drets de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment, durant 
un temps de sis mesos a sis anys.

 — La pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, o exercici de la professió 
o ofici, pel mateix període de temps, és a dir, de sis mesos a sis anys.

Amb caràcter obligatori:

 — En els delictes d’abusos i agressions sexuals a menors de setze anys i de prostitució, 
explotació sexual i corrupció de menors, la pena d’inhabilitació especial per a qualsevol 
professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular i directe amb 
menors d’edat, durant un temps superior d’entre tres i cinc anys al de la durada de 
la pena de privació de llibertat imposada en la sentència, o durant un temps de dos 
a deu anys quan no s’hagi imposat una pena de presó, atenent proporcionalment la 
gravetat del delicte, el nombre dels delictes comesos i les circumstàncies que concorrin 
en la persona condemnada.

Responsabilitat civil, filiació i aliments

L’article 193 del Codi penal disposa que en les sentències condemnatòries per delictes contra 
la llibertat sexual, a més del pronunciament corresponent a la responsabilitat civil, s’ha de 
fer, si s’escau, els que siguin procedents amb vista a la filiació i la fixació d’aliments. Davant 
la possibilitat que la víctima quedi embarassada després d’haver patit un delicte contra 
la seva llibertat o indemnitat sexuals, i en el cas que no avorti, la qual cosa està prevista 
legalment, la sentència condemnatòria ha de contenir les previsions necessàries sobre la 
filiació i la pensió alimentària.

Tancament de locals

En els casos de delictes d’exhibicionisme i de provocació sexual i relatius a la prostitució, 
l’explotació sexual i la corrupció de menors, l’article 194 del Codi penal preveu que la sentència 
condemnatòria pugui decretar el tancament, temporal o definitiu, dels establiments o locals, 
oberts o no al públic, que s’hagin utilitzat per cometre el delicte.

Continuïtat delictiva

En els casos en què hi ha diversos atacs sexuals contra una mateixa víctima, l’article 74 del 
Codi penal permet que els jutges i jutgesses i els tribunals decideixin, segons la naturalesa 
del fet o el precepte infringit, si aquests atacs es castiguen individualment o de forma 
conjunta, aplicant les previsions d’aquest mateix precepte i agreujant en aquest darrer cas 
la pena que s’imposi.
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De manera que, per exemple, en el cas de la comissió de quatre delictes de violació contra 
una mateixa víctima, que serien penats cada un amb la pena de presó prevista, que és de 
6 a 12 anys, si s’aplica la figura del delicte continuat, s’haurien de sancionar com un únic 
delicte continuat, amb una pena que estaria entre els 12 i els 15 anys de presó, la qual cosa 
rebaixaria, en definitiva, les conseqüències penològiques per al culpable d’un mínim de 24 
anys de presó (encara que per les previsions generals de l’article 76 del Codi penal el penat 
només en compliria un màxim de 18) a un màxim de 15 anys.

La possibilitat d’aplicar aquesta figura en els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals 
(a més de significativament en els delictes contra l’honor) està expressament recollida en el 
precepte esmentat com a excepció al criteri general, que impedeix l’aplicació de la continuïtat 
delictiva quan el bé jurídic protegit és de naturalesa estrictament personal.

En l’aplicació de la continuïtat delictiva com a opció més favorable al culpable d’aquest tipus 
de delictes, el criteri dels tribunals s’orienta per les sentències de la Sala Penal del Tribunal 
Suprem. Vegeu la recent resolució núm. 409/2019, de 19 de setembre de 2020, en què 
l’alt tribunal rebutja l’aplicació de la continuïtat delictiva en agressions sexuals perfectament 
delimitades en el temps, si bé admet l’aplicació d’aquesta figura en els termes que consten 
en aquesta sentència:

[…] supòsits de reiteració dels actes agressius realitzats sobre la mateixa persona, 
que habitualment comencen quan és menor d’edat, i es desenvolupen durant un 
període de temps més o menys extens. Casos caracteritzats per l’existència d’un 
mateix sistema d’intimidació combinat amb situacions de prevalença o d’abús de 
superioritat, amb els quals l’autor aconsegueix el domini de la voluntat de la víctima 
per prosseguir durant tot el període d’execució amb la seva conducta delictiva. 
En definitiva, situacions en què no és fàcil individualitzar prou cada escomesa, i 
obeeixen a un dol únic o a una unitat de propòsit, o a l’aprofitament d’ocasions 
similars per part del mateix subjecte actiu.

D’aquesta manera, són les dificultats probatòries inherents als casos en què l’edat de les 
víctimes menors els impedeix relatar detalladament els fets les que afavoreixen l’aplicació 
del benefici de la continuïtat delictiva. Malgrat que les penes previstes són més severes quan 
les víctimes d’aquestes agressions són menors, aquest benefici contrasta amb la gravetat 
dels danys que pateixen com a conseqüència d’aquests atemptats reiterats i de les seqüeles 
permanents psíquiques i físiques que tenen i que s’han originat en anys clau del seu procés 
d’evolució cap a la vida adulta. 

Prescripció

D’acord amb el que disposa el segon paràgraf de l’article 132.1 del Codi penal, els terminis 
de prescripció dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals quan la víctima és menor 
d’edat s’han de computar des del moment en què aquesta hagi assolit la majoria d’edat, i si 
morís abans de assolir-la, a partir de la data de la defunció.
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Aquesta previsió, introduïda per la Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril, encara que en 
l’exposició de motius es justifica per l’assumpció de l’exemple del dret comparat, respon a 
dues realitats. La primera, la manca de capacitat per la minoria d’edat a formular denúncia 
per si sol i, per tant, la impossibilitat d’evitar la prescripció de delicte de què ha estat víctima. 
En segon lloc, el fet constatat que els delictes de naturalesa sexual es denuncien quan ja ha 
transcorregut molt de temps, de vegades anys. Això es deu a una gran varietat de motius. 
En alguns casos, pel desconeixement mateix de la persona menor de la sexualitat, que 
impedeix que pugui identificar la conducta que està patint com un fet delictiu. En d’altres, 
la vergonya, la culpa o la por de no ser creguts.

 3.6.  Reformes legals en projecte

Paral·lelament al procés d’elaboració d’aquest estudi, hi ha en tramitació dos projectes 
legislatius que introdueixen modificacions rellevants en el marc legal descrit. 

El més avançat, i en tràmit parlamentari d’esmenes, és el Projecte de llei orgànica de protecció 
integral a la infància i l’adolescència davant de la violència. Aquest Projecte de llei conté 
previsions específiques per a una detecció precoç de casos per part de centres escolars, 
educatius i, específicament, de possibles casos d’explotació sexual en centres residencials 
per a la protecció de menors. Pel que fa a la prevenció, es milloren les mesures relacionades 
amb el Registre Central de Delinqüents Sexuals per evitar que persones amb antecedents 
penals per violència sexual puguin tenir contacte amb menors en qualsevol àmbit d’activitat. 
Finalment, amplia el termini de prescripció dels delictes contra menors, segons el que s’ha 
exposat a l’epígraf anterior, que començaran a computar-se quan la víctima compleixi 30 
anys. No obstant això, aquest termini pot resultar insuficient en vista de l’experiència en la 
denúncia de fets gravíssims que han romàs ocults durant molt de temps amb la complicitat 
i l’actitud encobridora de les poderoses institucions educatives, religioses o esportives a què 
pertanyien els agressors sexuals. 

El projecte més rellevant per l’entitat que impliquen les modificacions que introdueix és 
l’Avantprojecte de llei orgànica de garantia de la llibertat sexual. El text va ser sotmès a 
consulta pública i ha estat reformulat recentment.

Els poders legislatiu i executiu van plantejar la necessitat d’una nova reforma dels 
delictes sexuals arran de la mobilització feminista contra l’atac sexual que va patir una 
jove de 18 anys la matinada del dia de Sant Fermí de 2016 per part d’un grup de cinc 
homes d’entre 24 i 28 anys. Els agressors van establir contacte amb l’al·lota, en estat 
d’embriaguesa, i sense fer-la partícip en cap moment dels seus propòsits, la van dur 
fins a un petit espai d’un portal, on la van despullar i penetrar, de manera successiva, 
per via bucal, vaginal i anal en un període curt de temps. Van gravar i van difondre 
part de l’atac. Finalment, li van prendre el telèfon mòbil i la van abandonar, seminua 
i amagada en un racó. La Sentència núm. 344/2019, de 4 de juliol de 2019, de la 
Sala Penal del Tribunal Suprem, que va posar fi al recorregut judicial ordinari del 
procediment, va revocar les sentències anteriors de l’Audiència Provincial de Pamplona i 
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del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, i va determinar que el relat de fets provats 
mantingut al llarg de les instàncies determinava la condemna per un delicte de violació 
i no d’abús, com es reclamava des de les mobilitzacions. El Tribunal Suprem va aplicar la 
seva doctrina en sentències prèvies sobre la concurrència d’intimidació pròpia del delicte 
de violació indicant que n’hi ha prou amb la creació d’una situació ambiental integrada 
per una sèrie de circumstàncies que fan que la víctima valori que qualsevol oposició 
per la seva banda resultarà inútil i, en ocasions, fins i tot incrementi el risc de patir més 
lesions o de ser assassinada.

La principal novetat és la desaparició del tipus penal d’abús, conducta que a partir de 
l’entrada en vigor de la reforma serà sancionada com a delicte d’agressió sexual, mantenint 
a més el delicte tradicional de violació. L’element típic en la nova formulació del delicte 
d’agressió sexual passa a ser l’absència de consentiment de la persona agredida, definint 
el consentiment com a expressió de la lliure voluntat de participar en una conducta sexual 
mitjançant actes exteriors, concloents i inequívocs. Com a conseqüència de la unificació 
d’ambdós tipus, la proposta de reforma legal incideix en la penalitat d’aquestes conductes, 
que en el tipus bàsic passa a ser d’1 a 4 anys de presó, però amb la possibilitat, actualment no 
prevista, de rebaixar aquesta pena i aplicar la de presó de 6 mesos a 1 any o una multa, quan 
a criteri judicial s’entengui que el fet és d’una gravetat menor. La violació, agressió sexual 
consistent en penetració bucal, anal o vaginal, o introducció d’objectes per les dues darreres 
vies, se sancionarà amb pena de presó de 4 a 10 anys (actualment la pena prevista és de sis 
a 12 anys). Aquestes penes poden elevar-se fins a un màxim de 8 anys en el cas d’agressió 
i de 15 en el cas de violació quan concorrin circumstàncies especialment reprovables i que 
incrementin sensiblement el dany que pateixen les víctimes, com la utilització de violència 
extrema, ús d’armes, tracte especialment vexatori, agressió en grup, víctima especialment 
vulnerable, agressió a mans d’ascendent, parella o germà, mitjançant submissió química, o 
per funcionari públic o organització criminal.

En el cas de víctimes menors de 16 anys, la pena bàsica per agressió passa a ser de 2 
a 6 anys (actualment l’abús a menors se sanciona amb penes de 2 a 6 anys, de 5 a 10 en 
cas d’agressió), i s’introdueix també l’opció que la pena es rebaixi en grau, és a dir, que no 
sigui superior a dos anys ni inferior a un, quan a criteri judicial s’apreciï que el fet és d’una 
gravetat menor. També s’introdueixen circumstàncies agreujants específiques anàlogues a 
les previstes per a majors d’edat, que suposen una elevació de la pena fins a un màxim de 
deu anys en les agressions i de quinze en la violació. 

S’introdueix com a delicte lleu l’assetjament al carrer amb increpacions de tipus sexual, 
castigat amb una multa o treballs en benefici de la comunitat. També s’endureixen les 
penes per assetjament sexual, que se sancionarà amb pena de presó de sis mesos a un 
any, i quant a la prostitució coactiva, la pena serà de presó de tres a 6 anys. La sanció del 
proxenetisme, malgrat que sigui consentit per la persona prostituïda, no se supedita al fet 
que estigui precedit de prostitució coactiva o d’unes condicions d’exercici particulars, a 
més, se sancionarà la terceria locativa. Es manté la denúncia de la víctima com a requisit de 
perseguibilitat, amb l’única excepció de la possibilitat que la fiscalia interposi una querella, 
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tot i que es possibilita la recollida de mostres biològiques sense condicionar-ho a una 
denúncia. 

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ

 4.1.  Mostra

Per complir els objectius d’aquest estudi, s’han pres com a base sentències tant de primera 
instància com d’apel·lació emanades dels tribunals de justícia de les Illes Balears, amb el 
propòsit i la certesa que era adequat analitzar-les per poder obtenir resultats d’acord amb 
els fins d’aquesta investigació. 

Les resolucions s’han obtingut de col·leccions legislatives i de la base documental CENDOJ 
(Centro de Documentación Judicial del Consell General del Poder Judicial), amb autorització 
prèvia per utilitzar-les i descartar les que no eren objecte d’anàlisi. 

En total, s’han analitzat 464 sentències que s’ajustaven a les variables seleccionades, tenint 
en compte els casos que apareixen en les col·leccions legislatives emprades i al CENDOJ, la 
qual cosa no vol dir que aquest sigui el total de resolucions dictades en la matèria, ja que 
moltes vegades no apareixen recollides en les bases de dades utilitzades, com passa amb 
procediments de conductes menys greus jutjades pels jutjats penals. 

Per establir el nombre de sentències que havien de conformar la mostra, es va dur a terme 
un filtratge de dades amb l’objectiu d’obtenir les que enjudiciaven delictes contra la llibertat 
i la indemnitat sexuals i que havien estat dictades entre els anys 2005 i 2019 pels tribunals de 
justícia de les Balears. D’aquesta manera, el mètode utilitzat compleix l’objectiu de compilar 
dades de tipus qualitatiu i quantitatiu.  

 4.2.  Processament de dades

Un cop configurada la mostra de sentències de la investigació, es va dissenyar una fitxa de 
recollida de dades de caràcter sociològic i procedimental, de manera que es va omplir una 
fitxa per cadascuna de les 707 víctimes. 

Posteriorment, es va processar la informació utilitzant una base de dades creada ad hoc 
que permetés una anàlisi detallada i la consecució de resultats mitjançant les consultes 
oportunes i el creuament de dades. La base de dades dissenyada ha permès generar informes 
a partir de les dades introduïdes. 

Amb l’anàlisi de les sentències, es pretén conèixer quina és la incidència de la violència 
sexual i el tractament judicial que es dona a aquesta tipologia delictiva a les Illes Balears, per 
tal de suggerir estratègies d’actuació i de millora, i per, en definitiva, reparar la situació de 
les víctimes de violència sexual en aquest territori.
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5. SENTÈNCIES DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE PALMA: ANÀLISI

 5.1. Característiques de les víctimes

Pel que fa a la distribució per sexes del nombre total de víctimes, el 83,88 % de les víctimes 
són dones, una proporció alta en comparació amb el 15,84 % d’homes víctimes. Un cop més, 
es comprova que la violència sexual té com a víctimes dones i nines i, en menor proporció, 
nins, i són gairebé inexistents les agressions sexuals a homes adults. Això és conseqüència 
de la normalització d’uns rols sexuals que pressuposen als homes un comportament agressiu 
i promiscu, mentre que a les dones se’ls inculquen valors com la virginitat i la fidelitat i, al 
mateix temps, se les considera objectes sexuals, fràgils i febles.

Gràfic 1. Distribució percentual per sexe de la víctima

 

Gràfic 2. Distribució percentual per víctima major o menor d’edat

Cal remarcar que, de les 707 víctimes totals, la franja d’edat en què es concentra el major 
nombre de victimitzacions entre els i les menors és de 0 a 17 anys, és a dir, el 67,19 % de 
les víctimes són menors d’edat, mentre que entre les persones majors de 18 anys és del 
32,67 %.

Tenint en compte l’edat de cada víctima, del total de 707, només se n’especifica en 530, en 
176 s’indica que són majors de 18 anys sense concretar-la, i en 1 cas no hi consta. D’altra 
banda, centrant-nos en les 530 víctimes de les quals s’especifica l’edat, el 89,62 % són 
menors d’edat víctimes de delictes contra la seva indemnitat sexual.

El fet que les resolucions de l’estudi siguin les que ha dictat l’Audiència Provincial, òrgan 
judicial a què correspon enjudiciar els fets més greus, pot condicionar aquesta proporció. 
No obstant això, les enquestes sociològiques fetes tant a Espanya com a la Unió Europea 
confirmen una prevalença de nines i dones adolescents entre les víctimes de violència 
sexual. 
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L’enquesta de l’Agència Europea de Drets Fonamentals de l’any 20143 (42.000 entrevistes a 
dones dels 28 estats de la Unió Europea) indica que un 12 % de les dones entrevistades van 
afirmar haver estat objecte d’algun tipus de violència sexual abans de complir els 15 anys 
d’edat. En el cas d’Espanya, aquest percentatge és de l’11 %. El percentatge de dones que 
afirmen haver estat víctimes de violència sexual des dels 15 anys és també del 12 %. Una 
de cada vint dones afirma haver estat violada des dels 15 anys d’edat. Per la seva banda, la 
Macroenquesta de violència sobre la dona feta a Espanya el 20194 recull que el 3,4 % de 
les dones majors de 16 anys afirma haver estat objecte de violència sexual abans de complir 
els 15 anys.

Taula 1.  Distribució per edat de la víctima
Edat de la víctima %

De 0 a 4 anys 17,36

De 5 a 12 anys 45,09

De 13 a 15 anys 21,7

De 16 a 17 anys 5,47

De 18 a 30 anys 8,11

De 31 a 40 anys 1,32

De 41 a 64 anys 0,57

De 65 anys o més anys 0,38

Examinant les dades de la investigació per edat, la franja amb un major nombre de 
victimitzacions és entre els 5 i els 12 anys, en què el percentatge s’eleva fins al 45,09 %. 
Les víctimes de més de 41 anys suposen el 0,95 %, una mínima part del total.

Gràfic 3. Distribució percentual per edat de la víctima

3. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (2014). Violencia de género contra las mujeres: una 
encuesta a escala de la Unión Europea. Luxemburg: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
4. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. (2019). Macroencuesta de violencia sobre la mujer. Madrid: 
Ministeri d’Igualtat.
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De les sentències examinades de només 220 víctimes, s’ha pogut extreure la dada de la 
nacionalitat i la residència: 24 són estrangeres no residents a Espanya (10,91 %), 154 són 
residents de nacionalitat espanyola i 42 són residents de nacionalitat estrangera (19,09 %). 
Pel que fa a l’origen de la nacionalitat de les víctimes estrangeres, la més freqüent és la 
britànica (8,18 %), seguida de l’alemanya i l’equatoriana, amb 7 víctimes de cada nacionalitat. 

Quant a l’alt percentatge de dones sense residència a Espanya víctimes de violència sexual 
a les Illes Balears, cal apuntar que, probablement, seria encara més elevat si es disposàs de 
la dada de la violència sexual denunciada i no tan sols de l’enjudiciada. Seria aconsellable 
habilitar protocols específics de cooperació jurídica internacional i impulsar la pràctica de 
la declaració d’aquestes víctimes com a prova preconstituïda, per tal de garantir que la 
residència estrangera de les víctimes no derivi en impunitat dels delictes sexuals. 

 5.2.  Relació entre la víctima i l’agressor o agressors

Dels casos analitzats, el 41,57 % dels agressors pertany a l’àmbit familiar de la víctima. 
El 30,87 % és del seu entorn, és a dir, una persona amb la qual manté habitualment una 
relació de proximitat (veí, amic de la família…), i tan sols el 27,56 % són desconeguts. 

L’agressor comet el fet delictiu aprofitant-se de la relació de confiança i proximitat que té amb 
la seva víctima. Del total de sentències estudiades, i concretament en relació amb aquelles en 
les quals l’agressor pertany a l’entorn familiar, el 33,47 % és el pare i el 26,49 % el padrastre.

Taula 2.  Relació entre la víctima i l’agressor/agressors
Relació víctima-agressor %

Familiar 34,64

Desconegut 23,95

Conegut 20,33

Parella 6,93

Amic 2,86

Prostitució 2,86

Docent 2,71

Laboral 1,05

Una altra 0,75

Les agressions sexuals produïdes dins la relació de parella es limiten a un 6,93 %,5, una 
circumstància que pot estar íntimament relacionada, entre altres causes, amb la normalització 
de l’agressió dins la parella, qüestions de prova relacionades amb el consentiment de la 
víctima o la manca d’interposició de denúncia per part de l’agredida davant la possibilitat 
d’absència de credibilitat. 

5. A la Macroenquesta de 2019, en el total de dones majors de 16 anys que declaraven haver estat víctimes de violència 
sexual al llarg de la seva vida, un 8,9 % afirmava haver-ho estat de la seva parella. 
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En relació amb aquests casos d’atemptat dins una relació de parella o afectiva, en un 
86,96 % la víctima és adulta, i només en el 13,04 % dels casos no ha assolit la majoria 
d’edat.

 5.3. Lloc i hora de l’agressió

Dels casos analitzats, el 39,91  % de les agressions es cometen en el domicili de 
la víctima, que és l’escenari predominant dels atacs sexuals. En el cas de les víctimes 
menors d’edat, aquest percentatge augmenta fins a arribar al 45,56 %, una circumstància 
congruent amb el fet que els agressors pertanyen a l’entorn més proper de les víctimes 
menors, un tant per cent que s’inverteix en les víctimes majors d’edat, el 28,57 %.

El segon lloc on més es perpetren els atemptats contra la indemnitat sexual és el domicili 
de l’agressor, amb el 21,66 %; en els entorns poc transitats s’hi dona un percentatge 
relativament petit, el 13,06 %. Quant a l’edat de la víctima, pel que fa  menors, només en el 
7,56 % dels casos passa en llocs poc transitats, un percentatge que passa a ser del 24,11 % 
en persones adultes. Igualment, els centres d’oci (discoteques, bars…) reflecteixen un 

Gràfic 4. Distribució percentual atès la mena de relació entre víctima i l’agressor/agressors

Gràfic 5. Distribució percentual atès el lloc de comissió de l’agressió
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percentatge mínim de l’1,19%; al lloc d’activitats, un 6,53 % dels casos, i, finalment, en 
el 17,65 % dels casos l’atemptat s’esdevé a altres llocs (vehicle, hotel…). 

Taules 3 i 4. Lloc de comissió de l’agressió a víctimes majors d’edat i víctimes menors d’edat
Lloc de l’agressió Major d’edat % Lloc de l’agressió Menor d’edat %

Domicili de la víctima 28,57 Domicili de la víctima 45,56

Domicili de l’agressor 15,63 Domicili de l’agressor 24,67

Entorn no transitat 24,11 Entorn no transitat 7,56

Lloc d’activitats 4,46 Lloc d’activitats 7,56

Centre d’oci 1,79 Centre d’oci 0,89

Altres 25,45 Altres 13,78

 
Gràfic 6. . Comparativa del lloc de comissió de l’agressió a víctimes majors d’edat i víctimes 
menors d’edat

D’aquells casos en què l’agressió es produeix en un lloc poc transitat, en el 67,05  % 
l’agressor és un desconegut i en el 2,27 % l’agressor és de l’àmbit familiar. Quan els 
atacs sexuals es fan al domicili de la víctima, els percentatges s’inverteixen: només en el 
5,20 % l’agressor és un desconegut, mentre que en el 92,19 % el culpable pertany al cercle 
més proper a la víctima (familiar, docent, conegut, amic o parella). 

Gràfic 7. Distribució percentual atesa la franja horària de comissió de l’agressió
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Pel que fa a la franja horària de l’agressió, en el 45,99  % de casos es produeix 
indistintament; d’aquests, en el 94,30 % l’agressor és de l’entorn familiar de la víctima i 
en més de la meitat (57,65%) l’atemptat sexual es manté durant anys (delicte continuat). 
Per aquesta raó, l’atemptat pot succeir a qualsevol hora.

Taules 5 i 6. Franja horària de la comissió de l’agressió a víctimes majors d’edat i víctimes 
menors d’edat

Franja horària de l’agressió
Major d’edat % Franja horària de l’agressió 

Menor d’edat %

De 7 a 16 h 20,09 De 7 a 16 h 7,6

De 16 a 21 h 12,15 De 16 a 21 h 17,28

De 21 a 24 h 13,08 De 21 a 24 h 6,68

De 24 a 7 h 40,19 De 24 a 7 h 6,91

Indistintament 14,49 Indistintament 61,52

Distingint entre majors i menors d’edat, l’interval horari amb més incidència d’agressions 
varia. Per als majors d’edat, arriba al percentatge més alt entre les 24 i les 7 hores, mentre 
que aquesta franja és la mínima en el cas dels menors, que és del 6,91 %. 

 5.4. Dades de l’agressor

A diferència del que passava amb les victimitzacions, en les quals el 15,84 % de víctimes 
eren homes, les agressions sexuals són perpetrades pràcticament en exclusiva pels homes. 
En el 96,98 % de casos, el sexe de les persones enjudiciades és home.

Gràfic 8. Distribució percentual per sexe de l’agressor/agressors

El major nombre d’agressors es concentra a la franja d’edat de 41 a 64 anys, seguida 
per la de 18 a 30 anys. En el 49,35 % de casos, gairebé la meitat, l’agressor és resident 
nacional.
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Taula 7. Distribució per edat de l’agressor/agressors home  
Edat de l’agressor home %

De 18 a 30 anys 34,6

De 31 a 40 anys 25,51

De 41 a 64 anys 35,35

De 65 i més anys 4,55

Gràfic 9. Distribució percentual atesa la residència de l’agressor/agressors

El 49,57 % dels responsables del delicte són de nacionalitat espanyola i el 35,34 % són de 
nacionalitat estrangera. Quant a les nacionalitats estrangers, destaquen amb les procedents 
d’Amèrica del Sud i de la Unió Europea.

Taula 8. Distribució per nacionalitat de l’agressor/agressors
Nacionalitat de l’agressor Total % sobre el total

Espanyola 230 49,57

Estrangera 164 35,34

Africana 37 7,97

Marroc 22 4,74

Senegal 5 1,08

Resta 10 2,16

Amèrica del Sud 73 15,73

Colòmbia 10 2,16

Brasil 4 0,86

Equador 33 7,11

Bolívia 7 1,51

Veneçuela 1 0,22

Cuba 5 1,08
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Nacionalitat de l’agressor Total % sobre el total

Argentina 9 1,94

Resta 4 0,86

Unió Europea 48 10,34

Romania 11 2,37

Regne Unit 8 1,72

Bulgària 4 0,86

Alemanya 12 2,59

Portugal 8 1,72

Itàlia 3 0,65

Bèlgica 1 0,22

Resta 2 0,43

Asiàtica 2 0,43

Xina 1 0,22

Índia 1 0,22

Resta 0 0

Resta de països 1 0,22

No consta 72 15,52

 
En els casos examinats, en el 90,52 % l’agressió és perpetrada per un únic agressor. Pel que 
fa a les agressions grupals, en el 6,25 % són dos individus, i en el 3,23 % dels casos, més 
de dos.

 5.5.  Temps mitjà transcorregut entre la data de l’agressió i la 
interposició de la denúncia

En les col·leccions legislatives consultades no es recull la data de la denúncia. Per aquest 
motiu, ha estat impossible estudiar aquesta dada en la totalitat de la mostra, ja que el 55 % 
de les resolucions no en tenien. L’anàlisi de les sentències en les quals sí que consta la data 
d’interposició de la denúncia mostra el resultat següent:

 — La denúncia s’interposa el mateix dia de l’agressió en 92 casos: 13,01 %.
 — Dins dels primers set dies des del dia de l’agressió en 26 casos: 3,68 %.
 — Abans dels trenta dies, en 20: 2,83 %.
 — Abans de sis mesos, en 28: 3,96 %.
 — Més de sis mesos, en 152: 21,50 %.

Destaca el notable percentatge de víctimes que no denuncien la comissió dels fets de 
manera immediata, la qual cosa planteja quines causes poden influir en la víctima a l’hora 
de demorar la interposició de la denúncia; entre les raons, destaquen els factors personals 
i interpersonals, així com la por de ser culpabilitzada, la vergonya, la por de la reacció de 
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l’agressor, la manca d’informació professional adequada des de l’inici o la desconfiança en 
el sistema judicial, com demostra la pràctica.6 

Gràfic 10. Temps transcorregut entre data de l’agressió i interposició de la denúncia

En el cas de víctimes menors d’edat, és fonamental observar quin és el vincle personal 
amb l’agressor i relacionar la reacció amb la resposta de l’entorn familiar, perquè, com 
s’ha assenyalat, en un percentatge molt elevat l’agressor prové del seu cercle més proper. 
La interposició de la denúncia en els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals és 
fonamental per ser semiprivats, és a dir, la denúncia de la víctima mateixa és requisit de 
perseguibilitat del delicte. Malgrat els esforços per protegir la víctima en els processos penals 
(vegeu la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte), es constata a la 
pràctica que són insuficients per garantir els drets de les persones que han patit un atac 
contra la seva llibertat sexual.

	 5.6.		Temps	mitjà	transcorregut	des	de	la	denúncia	fins	a	la	sentència

Dels casos en els quals consta la data de la interposició de la denúncia i la sentència dictada 
pel tribunal (51,21 %), s’extreuen les dades següents: 

 — En el 6,36 %: en menys d’1 any des de la interposició de la denúncia
 — En el 13,01 %: en el termini d’1 a 2 anys des de la interposició de la denúncia
 — En el 25,04 %: en el termini de 2 a 5 anys des de la interposició de la denúncia
 — En el 6,79 %: en el termini de més de 5 anys des de la interposició de la denúncia

6. Segons la Macroenquesta de 2019, la violència sexual va ser denunciada només en un 11,1 % de tota la violència 
declarada. Aquesta xifra s’eleva al 16 % si han patit una violació. Entre els motius per no denunciar, el 35,4 % va 
indicar que «era menor, una nina»; el 30,5 % no va concedir importància als fets, i el 25,9 % va atribuir-ho a la 
vergonya. Entre les dones que van declarar haver estat víctimes d’una violació, el 36,5 % va assenyalar que el motiu 
de no denunciar era la por de no ser cregudes, i el 40,2 %, per ser menor.
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Les dades demostren que l’Administració de justícia continua sent lenta. La majoria de 
les víctimes han vist sentenciats els seus casos en el termini de 2 a 5 anys, quan s’haurien 
de situar en l’esglaó anterior, és a dir, en el termini d’1 a 2 anys. Mentrestant, la demora 
en els procediments contribueix a generar frustració a les víctimes i desconfiança davant 
el sistema de justícia derivada de l’incompliment de les expectatives que tenien quan van 
decidir presentar la denúncia. El retard en aquests procediments incideix positivament 
en els agressors, que veuen minorada la seva responsabilitat penal per l’aplicació de 
l’atenuant de dilacions indegudes, que s’aplica en el 25,81  %, com es veurà més 
endavant.

 5.7. Origen de les denúncies de les víctimes menors d’edat

Les denúncies van ser presentades per la mare de la víctima menor d’edat en el 54,02 % dels 
casos; pel pare, en el 7,76 %; pels representants legals de les víctimes menors, en el 6,32 %, 
i per les mateixes víctimes menors d’edat, en el 8,33 %. El procediment va ser iniciat per la 
fiscalia tan sols en el 5,75 % dels casos, i les autoritats educatives van presentar la denúncia 
en el 1,44 % i les sanitàries en l’1,15 %. En el 15,23 % les denúncies van ser interposades 
per altres persones.

Les xifres revelen, en primer lloc, que la majoria de les denúncies de víctimes menors 
d’edat de delictes contra la indemnitat sexual són presentades per les seves mares i, en 
segon lloc, que són les mateixes víctimes menors d’edat les qui interposen amb més 
freqüència la denúncia, seguides dels pares, els representants legals i la fiscalia. Les 
denúncies presentades per les autoritats sanitàries només són l’1,15 %, la qual cosa 
revela que les víctimes han pogut patir, com a conseqüència de l’agressió sexual, algun 
tipus de lesió, o bé que en els reconeixements mèdics s’ha detectat que podia haver 
estat víctima d’un delicte de caràcter sexual. D’altra banda, destaca que tan sols l’1,44% 
de denúncies són interposades pels centres educatius, en els quals les víctimes menors 
passen bona part del dia. 

Gràfic 11. Durada del procediment



Estudis finançats mitjançant les convocatòries de l’Institut Balear de la Dona 2020 i 2021

178   

Aquestes dades evidencien el dèficit que hi ha de formació dels i les professionals, d’eines 
adequades per descobrir víctimes d’agressions, així com de protocols per detectar les 
situacions de violència sexual que puguin estar patint les persones menors, amb afectació 
del principi de diligència deguda institucional, que conté el Conveni d’Istanbul. Per això, 
s’han d’implantar programes de formació específics per a tots els agents socials en contacte 
amb menors que permetin detectar i tractar la violència sexual a menors, ja que en molts de 
casos són incapaços de verbalitzar les situacions de violència sexual de les quals són víctimes.

 5.8. Mesures cautelars adoptades

Segons les dades de les resolucions estudiades, les mesures cautelars s’han adoptat en el 
57,99 % dels procediments analitzats, és a dir, aquestes mesures cautelars de protecció a les 
víctimes no s’han donat en el 42,01 % dels casos.

Gràfic 13. Distribució percentual atesa l’adopció de mesures cautelars

Gràfic 12. Distribució percentual atesa la persona o organisme denunciant en víctima menor 
d’edat
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En els procediments en què les víctimes eren majors d’edat (92,32 %), la mesura cautelar 
adoptada va ser la presó provisional, i en el 9,03 % va consistir en la prohibició d’aproximació 
a la víctima.

Gràfic 14. Comparativa de la mesura cautelar adoptada atenent si la víctima és major o 
menor d’edat

En els procediments de víctimes menors d’edat, el 73,38  % de les mesures cautelars 
consisteixen en la presó provisional, mentre que en el 21,67  % s’estableix la prohibició 
d’aproximació a la víctima en el 21,67 %, i s’arbitren altres mesures cautelars en el 4,94 %.

Gràfic 15. Distribució percentual per tipus de mesura cautelar adoptada

Crida l’atenció que el percentatge de procediments en què no s’ha imposat cap mesura 
s’acosta al dels procediments en què sí que se n’han dictat. Això pot ser degut al fet que 
en les resolucions no s’indica si durant la fase d’instrucció va ser adoptada alguna mesura 
cautelar de prohibició, com la d’aproximació i de comunicació amb la víctima, ja que aquesta 
és fixada pels jutjats d’instrucció amb més freqüència. La mesura cautelar predominant és la 
de presó provisional, l’adopció de la qual supera notablement la de prohibició d’aproximació 
a la víctima. Aquest fet pot dur a la conclusió que es tractava d’agressions que, atesa la seva 
gravetat, van exigir l’adopció de la presó provisional a fi d’evitar la sostracció a la justícia 
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de l’agressor, la possible pressió que aquest pogués exercir sobre les víctimes o la reiteració 
delictiva.

 5.9.	Prova	testifical

La declaració de la víctima com a testimoni és una prova fonamental per acreditar la 
violència sexual, ja que habitualment l’agressor cerca el moment i el lloc perquè els seus 
actes es produeixin fora de la percepció de terceres persones, a fi de procurar la impunitat 
i evitar qualsevol oposició eficaç de la víctima a la violència sexual patida. No obstant això, 
un sistema basat en la valoració racional admet que la condemna tingui el seu fonament en 
un únic testimoni, que pot ser la víctima mateixa de delicte.7 Tanmateix, perquè la declaració 
de la víctima sigui tinguda en compte com a única prova de càrrec suficient per anul·lar la 
presumpció d’innocència consagrada en l’article 24.2 de la Constitució espanyola, ha de 
reunir tres requisits exigits jurisprudencialment: 

 1.  Absència d’incredibilitat subjectiva, que exigeix l’anàlisi de les característiques físiques 
o psíquiques del testimoni (per exemple, minusvalideses psíquiques o sensorials, 
trastorn mental), que poden debilitar el seu testimoni o l’anàlisi de possibles 
motivacions espúries.

 2.  Versemblança en el testimoni, que estigui corroborat per altres proves de caràcter 
preferentment objectiu.

 3.  Persistència en la incriminació, dotant el testimoni de la víctima de persistència i evitant 
les contradiccions i les ambigüitats.

Gràfic 16. Distribució percentual per tipus de prova testifical

7. Sentències del Tribunal Suprem: 12 de juny de 2012, 28 de maig de 2015, 31 d’octubre de 2019, etc., i Sentència 
del Tribunal Constitucional de 18 de desembre del 2007.
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D’altra banda, cal destacar que en el 51,62  % de les sentències hi ha testimonis, 
majoritàriament de referència, entenent com a tal el testimoni que, sense haver presenciat 
directament l’agressió, sí que té coneixement d’altres circumstàncies, com ara l’estat psíquic 
o emocional de la víctima, fets circumdants que pugui conèixer i corroborar la versió de fets 
de la víctima, etc.8 Entre testimonis, el major percentatge correspon als que pertanyen a 
l’àmbit professional (membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, personal mèdic 
i sanitari, psicòlegs i psicòlogues, professionals de serveis públics, etc.), amb el 46,05 %; 
seguits pels d’àmbit familiar, el 40,21 %; coneguts, el 8,59 %, i d’altres, el 3,44 %. En els 
procediments en què s’ha celebrat judici i dictat sentència condemnatòria, consta que es 
va practicar prova testifical diferent de la víctima en el 22,06 % dels casos, i en aquells amb 
sentència absolutòria, en el 63,41 %. Això indica que, si no hi ha un altre tipus de proves, 
la prova de referència per si sola no és suficient.9 

 5.10. Informes mèdics i psicològics

Dels casos estudiats, en el 21,50 % es fa un reconeixement mèdic de la víctima. D’aquest 
percentatge, només el 13,15 % es va fer el mateix dia de l’agressió. No obstant això, quan 
es tracta d’un informe forense (metge i/o psicològic), el percentatge s’eleva al 45,97 %, i al 
25,88 % quan es tracta d’altres informes, com els que procedeixen dels serveis públics o de 
proves pericials privades. 

Gràfic 17. Distribució percentual per tipus d’informe forense

Cal destacar la importància de la prova dels informes elaborats pels serveis públics, que 
consten en el 25,18 % de les sentències analitzades. A aquest tipus de proves d’origen 
públic se’ls pressuposa més objectivitat, i el tribunal les té més en compte. En canvi, s’observa 
que és mínima la prova pericial privada (1,98 %), potser perquè en una part del procés el 
tribunal no les té tan en consideració com les que provenen de qualsevol institució pública.
S’ha de tenir present que moltes vegades el procediment acaba amb un sobreseïment 
o arxivament, sense arribar a celebrar-se judici, la base dels quals és la manca de prova.  

8. Vegeu les sentències del Tribunal Suprem de 28 de setembre de 2012, de 26 de març de 2013 i de 4 d’abril de 2016.
9. La jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans ha determinat que la substitució del testimoni directe per un 
d’indirecte sense la justificació deguda de la seva inassistència és contrària a l’article 6 del Conveni de Drets Humans.
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Tot i això, en els casos en què sí que són jutjats pel tribunal i acaben amb sentència 
condemnatòria, la pràctica d’aquest tipus de proves sol haver estat fonamental:

A) Prova d’informes en procediments en què se celebra judici, no hi ha conformitat entre les 
parts i hi ha sentència condemnatòria:

 — En els processos en què recau sentència condemnatòria sense conformitat, hi ha 
un informe mèdic de la víctima en el 32,17 % de casos, dels quals en el 19,77 % 
l’informe es fa el mateix dia de l’agressió sexual.

 — En el 69,77 % d’aquests casos sí que hi ha informe forense. És destacable que en el 
31,40 % dels casos l’informe forense és psicològic. En nombroses ocasions, l’informe 
s’estén sobre la credibilitat de les víctimes, especialment quan són menors d’edat. 
No obstant això, també té per objecte determinar amb més exactitud les seqüeles 
psicològiques i emocionals, si n’hi ha, i, per tant, l’eventual responsabilitat civil o 
indemnització que pugui correspondre a la víctima com a conseqüència de l’agressió 
patida. 

 — Així mateix, en els casos amb sentència condemnatòria, en el 43,02  % hi prova 
d’informes de serveis públics. S’ha d’esmentar, especialment en els delictes sexuals 
sobre menors d’edat, el paper important que exerceixen els informes de l’UVASI (Unitat 
de Valoració d’Abús Sexual Infantil)10 i de l’UTASI11 (Unitat Terapèutica d’Abús Sexual 
Infantil) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca (IMAS). Atès 
que són dictàmens de professionals al servei de l’Administració pública, el tribunal 
considera que tenen més objectivitat,12 i en els casos dels abusos sexuals a menors 
és encara de més rellevància, ja que, generalment, només se sol tenir com a prova el 
testimoni de la víctima menor. Per aquest motiu, aquests informes es converteixen en 
una peça fonamental per reforçar la declaració de fets que relaten.

 — La prova pericial mèdica o psicològica privada és escassa, tan sols s’ha fet en el 2,71 % 
dels casos.

10. La UVASI (Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil) de l’IMAS del Consell de Mallorca és una unitat emmarcada 
dins el Protocol marc disciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears, i estableix diferents 
fases: detecció i notificació, avaluació, tractament i seguiment. Compta amb la implicació de diferents entitats i 
administracions públiques. Amb aquest Protocol, el Consell de Mallorca, a través de la UVASI, és el responsable d’alertar 
sobre possibles casos d’abús o altres delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a menors, independentment de si els 
menors es troben en situació de desprotecció o no.

11. La UTASI (Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil) de l’IMAS del Consell de Mallorca és un recurs d’atenció 
especialitzada en el tractament d’abús sexual a menors de 0 a 18 anys i a les seves famílies. L’accés a la UTASI és 
únicament per derivació de l’UVASI i està formada per professionals de l’àmbit de la psicologia.

12. La Sentència 2445/2017 de la Sala Penal del Tribunal Suprem, de 21 de juny, que resol un recurs de cassació 
interposat contra una sentència condemnatòria per delictes contra la llibertat sexual de dues menors, dictada per 
l’Audiència Provincial de Palma, destaca precisament la rellevància de l’informe pericial psicològic forense sobre la 
credibilitat de les menors fet per una professional adscrita a aquests serveis del Consell, pel seu valor probatori per 
sobre del que fa el metge forense adscrit al jutjat, així com els informes de les professionals del mateix servei que van 
desenvolupar la intervenció terapèutica amb les víctimes, van facilitar la valoració dels danys i van corroborar la prova 
de càrrec consistent en la declaració de les menors.
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B) Prova d’informes en procediments en els quals se celebra judici i acaba amb sentència 
absolutòria:

S’observa en un percentatge considerable que hi ha hagut prova d’aquest tipus, però 
el tribunal no l’ha tinguda en compte com a prova suficient: en el 33,54 %, un informe 
de reconeixement mèdic de la denunciant, en el 63,42  %, un informe forense; en 
el 29,88  %, informes de serveis públics, i en el 1,83  %, un informe pericial privat. 
Ara bé, encara que hi hagi aquest tipus d’informes professionals, això no vol dir que 
les seves conclusions siguin sempre favorables a la víctima eventual, o bé perquè no 
poden determinar algunes circumstàncies o bé perquè el tribunal els estima insuficients 
com a prova. Cal considerar que qualsevol informe pericial o professional pot ajudar 
a dictaminar la sentència en un sentit o un altre, però només és una eina més per al 
tribunal. Novament, la Sala Penal del Tribunal Suprem orienta la tasca interpretativa de 
jutjats i tribunals respecte del valor probatori d’aquestes proves pericials, que en el cas 
de menors s’ha d’estendre sobre la credibilitat o el grau de versemblança en auxili de la 
tasca exclusiva judicial de valorar en conjunt la prova per determinar la culpabilitat o no 
de les persones jutjades.13

 5.11. Danys psicològics i seqüeles

Pel que fa als danys psicològics patits per la víctima del delicte sexual, en el 84,45 % 
de les sentències estudiades no consta si la víctima ha patit aquests danys o no, quan el 
més habitual és que sí que n’hi hagi, per la qual cosa es pot deduir que no s’analitzen, 
fet que condiciona la valoració de possibles seqüeles psicològiques que pugui tenir la 
víctima posteriorment, o el dany psíquic i/o emocional causat per l’agressió soferta. 
Tampoc no es pot determinar de manera més concreta la responsabilitat civil que li pugui 
correspondre per aquests danys. Únicament les víctimes van tenir tractament psicològic 
en el 2,40 % dels casos, i psiquiàtric en el 0,57 %. D’altra banda, el 12,45 % va tenir 
seqüeles psicològiques.

13. STS Penal 714/2020, de 18 de desembre de 2020. La Sentència núm. 713/2020, de 18 de desembre de 2020, 
rebutja aquesta prova de credibilitat o versemblança en víctimes majors d’edat, i esmenta la doctrina anterior: «[…] 
pel que fa al pericial psicològic sobre la “veracitat” de les declaracions prestades, cal recordar que no correspon als 
psicòlegs establir-ho, sinó que és competència del tribunal, la funció exclusiva del qual és jutjar i valorar les proves 
practicades. Una qüestió diferent és la rellevància que en la valoració de la credibilitat del testimoni —sigui víctima 
o sigui un tercer— poden tenir les seves condicions psicofísiques, des de la seva edat, maduresa i desenvolupament, 
fins a les seves possibles anomalies mentals, passant per certs caràcters psicològics de la seva personalitat, com ara 
la possible tendència a la fabulació, o a explicar històries falses per afany de notorietat, etc. I és això, i no la veracitat 
mateixa del testimoni, el que pot ser objecte d’una pericial».
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En aquest punt és imprescindible apuntar la necessitat d’articular una metodologia homogènia 
per detectar i valorar aquest tipus de danys i adaptada a la realitat de les seqüeles que implica 
ser víctima d’una agressió o abús sexual, sobretot quan la víctima és menor d’edat.14

 5.12. Mesures de protecció en judici i declaració mitjançant una prova 
preconstituïda

En el 97,98  % dels procediments, no figura a la sentència l’adopció d’alguna mesura 
de protecció en l’acte del judici que tendeixi a protegir la víctima de les conseqüències 
desfavorables del procés i n’eviti la revictimització. La utilització d’un paravent o un mitjà 
similar per evitar la confrontació visual entre la víctima i l’acusat només apareix en un cas. La 
declaració de la víctima mitjançant videoconferència consta que s’acorda en 9 casos, i com 
a prova preconstituïda només en 2. La prova preconstituïda és essencial en el cas que les 
víctimes siguin dones estrangeres no residents. Aquestes víctimes tornen al seu país d’origen 
abans de la celebració del judici, una circumstància que el demora com a mitjana més de dos 
anys, cosa que dificulta enormement la citació i la presència de la víctima en el judici, que, a 
falta de la prova principal, acaba amb una sentència absolutòria. 

D’altra banda, sorprèn la xifra de víctimes menors de delictes sexuals. En el 6,75 % dels 
procediments es fa la prova preconstituïda, tot i les recomanacions al respecte, la qual cosa 
significa que la víctima menor ha de declarar novament en l’acte del judici, amb tot el que 

14. L’OMS (2006) afirma que l’impacte que l’abús sexual té en infants explica aproximadament un 6 % dels casos de 
depressió, un 6 % dels casos d’abús / dependència de l’alcohol i drogues, un 8 % dels intents de suïcidi, un 10 % 
dels casos de trastorn de pànic i un 28  % dels casos de trastorn d’estrès posttraumàtic. Aquestes xifres podrien 
incrementar-se si s’exterioritzassin tots els casos que encara romanen ocults. L’estudi Respuesta judicial a la violencia 
sexual que sufren los niños y las niñas, d’Àngela Alemany, Laura Fernández i Belén Marín de l’Asociación de Mujeres 
Juristas Themis, una investigació publicada pel Ministeri d’Igualtat l’any 2020, recull dades similars: només en el 
74,38 % dels casos estudiats no consta en els fets provats que la víctima estigui sotmesa a tractament psiquiàtric 
i/o psicològic o li hagin quedat seqüeles de l’agressió. (Recuperat  de: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020 /pdfs/respuestajudicial.pdf  /  https://www.mujeresjuristasthemis.org/
funcion-themis/biblioteca/category/24-estudio-respuesta-judicial-violenciasexual-menores).

Gràfic 18. Distribució percentual atenent els danys i seqüeles de l’agressió
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això pot implicar: victimització secundària o pèrdua de dades pel transcurs prolongat de 
temps entre l’inici del procediment i la celebració del plenari, entre altres circumstàncies. 

Certament, malgrat la interpretació que fa el Tribunal Suprem d’aquesta possibilitat 
de pràctica d’una prova preconstituïda, la utilitat i la transcendència que implica per als 
drets de les víctimes i els drets i garanties dels processats, insisteix en la necessitat que 
també els infants han de presentar declaració en l’acte del judici oral, encara que hagin 
declarat anteriorment com a prova preconstituïda en garantia dels principis d’immediatesa i 
contradicció.15 Hi ha la possibilitat que s’hagin adoptat aquestes mesures de protecció en un 
nombre de casos major dels que s’han trobat en l’estudi i que no s’hagin fet constar en el 
text de la sentència, però el fet d’haver trobat un nombre tan escàs de mesures de protecció 
en la declaració de les víctimes en l’anàlisi duita a terme fa pressuposar que, en una gran 
majoria de casos, no s’adopten, qüestió que resulta preocupant perquè també vol dir que 
cap de les acusacions ho ha sol·licitat, ni el ministeri fiscal ni l’acusació particular.

 5.13. Acusació pública i particular

En els 464 procediments examinats, el ministeri fiscal va formular i va mantenir l’acusació 
respecte de 624 víctimes (88,26 %). Consta en les resolucions una petició de reducció de 
l’extensió de les penes anteriorment sol·licitades en 61 casos (8,63 %), la qual cosa suposa 
que, d’un total de 707 persones que en els processos d’enjudiciament tenien la condició 
de perjudicades, el ministeri fiscal, encarregat d’assegurar l’exercici de l’acció penal pública 
en compliment de la legalitat vigent, va exercir l’acció penal en 96, un 89 % dels casos, i 
només va interessar l’absolució, pel fet de valorar que no hi havia prova de càrrec, almenys 
en potència, en el cas de 22 persones presents en el procés com a perjudicades (3,11 %).

Gràfic 19. Distribució percentual atesa la petició de pena de la Fiscalia en judici

15. Així es valora en la Sentència 2445/2017, de 21 de juny, del Tribunal Suprem: «Per rellevant que sigui el bé jurídic 
que pretengui tutelar-se, i la indemnitat sexual dels menors ho és, no pot justificar que es disminueixin les garanties 
del procés. La vulnerabilitat de les víctimes en aquests casos pot justificar algunes limitacions de la publicitat en les 
seves intervencions o que, en el seu interès, s’exceptuï el principi general que la prova de càrrec s’hagi de practicar en 
l’acte del judici oral, facultant la incorporació al plenari de prova preconstituïda obtinguda amb respecte del principi de 
contradicció. Però el que no justifica és el desplaçament capritxós del principi de contradicció ni del dret de defensa pel 
simple fet que la víctima sigui un menor d’edat. La presència d’un nin en el procés penal no permet un debilitament 
de les garanties que informen la valoració probatòria».
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D’aquests 22 casos, cal esmentar que, tot i que el ministeri fiscal havia sol·licitat l’absolució, 
l’Audiència Provincial de Palma va atendre la petició de l’acusació particular en 5, i gràcies a 
la seva presència, exercint l’acció penal, es va obtenir una sentència condemnatòria. En els 
17 casos restants, la posició de la fiscalia va determinar l’absolució.16 D’acord amb algunes 
resolucions analitzades, 338 de les víctimes estan representades per una lletrada o lletrat 
que defensa específicament els seus interessos (47,81%).17

Gràfic 20. Distribució percentual atesa la personació de la víctima en el procés penal amb o 
sense assistència lletrada

La presència en el procediment judicial de professionals del dret, que representen la víctima 
en totes les fases, inclòs el judici oral, reforça la defensa dels seus interessos i dels seus drets 
a la protecció i la reparació dins la causa penal, i mitiga els efectes perjudicials que, sovint, es 
deriven del procés, com ara sensació d’instrumentalització o de revictimització en haver de 
recordar els fets i sotmetiment de la seva vivència a l’escrutini d’acusacions i de defensa i, en 
ocasions, de l’opinió pública, que, més enllà de l’interès legítim a la informació sobre casos 
que il·lustren la vigència en la nostra societat dels drets més bàsics (igualtat i integritat física 
i moral), es complau a indagar i polemitzar sobre els aspectes més controvertits o morbosos. 
Personar-se com a acusació particular, factible des de l’inici del procediment per formulació 
de denúncia, suposa, per tant, una major garantia d’accés a la justícia per a les víctimes de 
delictes contra la llibertat sexual, en la gran majoria dones i nines. S’implementen mesures 
perquè aquestes puguin rebre assessorament jurídic específic des del mateix moment en 
què es coneixen els fets i es planteja la necessitat d’interposar la denúncia. No obstant això, 
la presència de l’acusació particular no és obligatòria. Ni tan sols en la Llei 1/1996 vigent, 
de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, es reconeix aquest benefici a totes les dones 
i nines víctimes, sinó únicament a les que ho siguin en l’àmbit de la seva relació de parella 
amb un home.

Per mitjà de la procuradora o procurador (encarregat d’enviar l’escrit i de rebre les notificacions) 
i de la seva advocada o advocat (encarregat de fer peticions, argumentar i proposar proves 

16. En la investigació Respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas únicament es van detectar 
5 casos en què el ministeri fiscal va interessar l’absolució, la qual cosa va determinar efectivament el dictat de 
pronunciament absolutori en tots els casos.

17. En l’estudi citat, el percentatge era molt similar, 46 %. 



Estudi sobre la resposta judicial a la violència sexual que pateixen  
les dones i les nines a les Illes Balears 2020

187   

en nom seu), les víctimes estan informades en tot moment de les resolucions que es dicten. 
Igualment, mitjançant aquests professionals, poden impugnar-les si entenen que no són 
ajustades a dret, proposar proves que condueixin a la investigació dels fets i a la sanció 
adequada, demanar mesures específiques de protecció o modificar-les i formular peticions 
de condemna concretes d’acord amb les circumstàncies fàctiques concurrents. El moment 
del procediment en què cal concretar aquests elements de l’acusació, que posteriorment es 
ratifiquen o modifiquen en judici, és també el moment límit per exercir el dret a personar-se 
com a acusació privada. 

Quan és present l’acusació particular, el percentatge de víctimes respecte de les quals es dicta 
sentència condemnatòria és del 76,63 %, mentre que el de sentències condemnatòries en 
general és del 73,92 %. En més de la meitat (53,47 %) de les resolucions condemnatòries que 
es dicten sense conformitat, s’acullen íntegrament les peticions de condemna formulades en 
els mateixos termes i la mateixa extensió per la fiscalia i l’acusació particular. En el 41,09%, 
la pena que finalment s’imposa com a condemna és inferior a la sol·licitada per les dues 
acusacions, mentre que en els casos de 17 víctimes (3,70 %) la resolució acull la petició de 
penes d’una extensió major formulades per l’acusació particular respecte de la fiscalia, i en 
els de 8 víctimes (1,74 %), la petició més severa sol·licitada per la fiscalia respecte de la més 
lleu de l’acusació particular. 

S’acullen les peticions de condemna al pagament d’indemnització per responsabilitat civil en 
coincidència amb peticions idèntiques formulades per la fiscalia i l’acusació particular en els 
casos de més de dues terceres parts de les víctimes (68,98%), mentre que en el 21,74 % la 
indemnització fixada en sentència és inferior a la que sol·liciten les acusacions. En els casos 
de 22 víctimes (6,38%), l’import establert per a la reparació és superior al que sol·licita la 
fiscalia, però inferior al que sol·licita l’acusació particular, i en 10, la decisió acull íntegrament 
la petició d’aquesta acusació de condemnar al pagament d’una indemnització major a la 
que sol·licita la fiscalia. En l’àmbit jurídic, és una pràctica habitual qüestionar la veracitat de 
les víctimes que mostren interès a percebre reparació econòmica pel dany sofert a causa 
del delicte sexual. No hi tindrien cabuda els estereotips ni les suspicàcies cap a la víctima 
per exercir els seus drets, a més de reforçar el principi de seguretat jurídica, si s’adoptàs un 
sistema amb paràmetres objectius d’indemnització dels danys, com la gravetat de l’atemptat 
sexual, l’edat de la víctima o la continuïtat delictiva. 

Dels 464 processos analitzats, hi ha acusació popular en 4 casos. Tres són procediments 
contra agressors continuats i múltiples i en un hi ha 17 víctimes. S’hi enjudicia l’agressor, 
a més de pels delictes d’abusos i agressions sexuals a menors, pel de pornografia infantil 
(sota el tipus de corrupció de menors en un dels casos, per no estar vigent encara el tipus 
específic de pornografia infantil). Les entitats personades, llevat del cas en què es persona 
una associació de pares i mares d’una institució escolar, són organismes públics. 

Hi ha un recel generalitzat en l’àmbit jurídic, i sobretot en el judicial, a l’exercici de l’acció 
popular, tot i que el reconeix la Constitució Espanyola (article 125) com un mecanisme de 
participació ciutadana en l’Administració de justícia. Aquesta suspicàcia ha determinat que 
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en el text actual de l’Avantprojecte de llei orgànica d’enjudiciament criminal18 únicament 
se n’autoritzi la personació en determinats delictes, entre els quals no hi ha els sexuals. El 
nombre escàs de processos en què s’ha detectat la presència de l’acció popular, i el caràcter 
públic de les entitats que l’han exercit, no justifica la supressió d’aquesta possibilitat, quan 
pot revelar-se com un instrument útil per avançar en l’aplicació de la perspectiva de gènere 
en l’activitat jurisdiccional a través de litigis estratègics impulsats per organitzacions de 
dones. Així és reconegut en resolucions i convenis en l’àmbit internacional, que també 
aconsellen que en l’assistència jurídica que es proporcioni a les víctimes es compti amb 
organitzacions no governamentals especialitzades. La Recomanació 33 de la CEDAW, de 25 
de juliol de 2015, aconsella el següent:

15(h) Cooperar amb les organitzacions de la societat civil i de la comunitat per desenvolupar 
mecanismes sostenibles per facilitar l’accés de les dones a la justícia i encoratjar les 
organitzacions no governamentals i les entitats de la societat civil a participar en els litigis 
sobre drets de les dones; 

37(d) Desenvolupar aliances amb els proveïdors no governamentals competents 
d’assistència jurídica i/o paralegals per proporcionar a les dones informació i ajuda en 
els processos judicials i quasi judicials i els sistemes tradicionals de justícia. 

L’article 55.2 del Conveni d’Istanbul disposa el següent:

Les parts han d’adoptar les mesures legislatives o d’un altre tipus necessàries per 
garantir, d’acord amb les condicions previstes en el seu dret intern, la possibilitat que 
les organitzacions governamentals i no governamentals i els consellers especialitzats 
en violència domèstica puguin assistir les víctimes i/o donar-los suport, a petició 
d’aquestes, al llarg de les investigacions i dels procediments judicials relatius als 
delictes prevists en aquest Conveni.

Aquestes recomanacions encara no estan implantades en el nostre ordenament jurídic 
intern, que circumscriu el dret a l’assistència jurídica gratuïta al torn d’ofici.

 5.14. Sentències

De les 464 sentències analitzades, la major part (343) són condemnatòries (73,92  %). 
D’aquestes, pràcticament la meitat (171) ho són perquè s’han dictat de conformitat; és a 
dir, els acusats han acceptat voluntàriament ser condemnats en un moment anterior al judici, 
generalment per valorar una més que probable condemna; hi ha hagut una negociació prèvia 
amb acceptació per part de les acusacions d’una rebaixa de la pena sol·licitada, i s’han fixat 
la resta de conseqüències de la condemna d’acord mutu entre acusació i defensa. En virtut 
d’aquest acord, l’acusat reconeix els fets i es mostra conforme a la pena. La seva confessió 
evita que hagi de practicar-se la prova en el judici oral, de manera que habitualment la 

18. Article 124 del text vigent actualment.
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sentència es dicta de forma oral en el mateix acte i se’n decreta la fermesa. El percentatge 
de sentències analitzades que han estat condemnatòries de conformitat és del 36,85 %.19 
La meitat restant (172) de les sentències condemnatòries es dicten després de celebrar el 
judici, en què es practiquen proves que són considerades pels tres magistrats o magistrades 
que conformen el tribunal com de càrrec, és a dir, que acrediten sense cap dubte la realitat 
dels fets rellevants objecte d’acusació. Al voltant d’una quarta part de les sentències (121) 
són absolutòries: 26,08  %. Si s’atén les condemnes per a cadascuna de les víctimes, la 
xifra és encara superior, el 76,80 % (543), enfront del 33,20 % d’absolucions (164), i de 
les condemnatòries resultants d’una conformitat prèvia a judici, 52,30 % (284 del total de 
condemnatòries).

Gràfic 21. Distribució percentual atesa la sentència segons la part dispositiva

En tot cas, i recordant que l’objecte d’estudi és el conjunt de resolucions dictades per 
l’Audiència Provincial de Palma, cal assenyalar que de l’anàlisi conjunta de les estadístiques 
sobre denúncies de delictes contra la llibertat sexual del Ministeri de l’Interior (Portal de 
Criminalitat) i les de l’Institut Nacional d’Estadística sobre condemnes per aquest tipus de 
delictes, a partir de dades del Consell General del Poder Judicial, apareix que s’arxiva abans 
d’arribar a judici una xifra més elevada de procediments per delictes contra la llibertat 
sexual, generalment perquè es resolen en el jutjat d’instrucció corresponent, ja que o bé 
no hi ha prova suficient de la comissió del delicte o bé allò denunciat no és delicte.20 En 
aquest apartat, cal remarcar que la recopilació de dades en l’estadística judicial és una mica 
deficient per conèixer la prevalença de la violència sexual, el percentatge de denúncies, la 
xifra de procediments arxivats i la causa de l’arxivament. Per això, s’expressa la necessitat 
d’elaborar un sistema unificat d’indicadors per avançar en l’obtenció de proves de càrrec 
vàlides i la detecció primerenca de la violència sexual, sobretot la que pateixen els infants.

19. Es tracta d’un percentatge sensiblement més alt que el de les sentències condemnatòries dictades de conformitat 
per al total de l’Estat, i en el cas de violència sexual infantil, segons la Respuesta judicial a la violencia sexual que sufren 
los niños y las niñas, aquest percentatge és del 14,52 %.

20. El Ministeri de l’Interior ofereix una mitjana anual de fets denunciats a les Illes Balears entre els anys 2010 i 2018 de 
442, mentre que el nombre de persones condemnades per aquest tipus de delictes segons les estadístiques de l’Institut 
Nacional d’Estadística és de 81 el 2017 i 89 el 2018, menys d’una cinquena part.
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5.14.1. Sentències condemnatòries. Base de la condemna

Tenint en compte que la meitat de les sentències condemnatòries (49,85 %) es dicten de 
conformitat, en un percentatge gairebé similar (48,69 %) el pronunciament condemnatori es 
basa en el reconeixement o la confessió per part de l’agressor dels fets pels quals és acusat. La 
petita diferència entre els dos percentatges es pot explicar pel fet que, en algunes resolucions, 
encara que no s’ha practicat la prova admesa, s’ha arribat a una pseudoconformitat, per 
no permetre-la en sentit estricte la legislació en funció de la gravetat de la pena sol·licitada. 
Òbviament, totes les sentències condemnatòries es fonamenten també en la declaració de 
la víctima, ja que és la que fixa, en primer lloc, els fets objecte d’acusació amb què es pot 
conformar l’agressor i la prova principal dels fets que s’enjudicien, almenys en potència. 
Però, quan aquesta acceptació per part de l’acusat és inexistent, el testimoni de la víctima 
és considerat la principal prova de càrrec en el 20,41 % de les sentències condemnatòries. 

En el 19,24 % dels casos, el testimoni de la víctima és complementat amb una prova pericial 
forense, el contingut de la qual pot estendre’s tant a la credibilitat (aspecte fonamental quan 
les víctimes són menors i pel seu menor nivell de desenvolupament no poden prestar testimoni 
amb l’extensió, la precisió i els detalls d’una persona adulta), com a la presència de lesions o 
simptomatologia psicològica característiques dels atemptats contra la llibertat sexual. En un 
percentatge sensiblement inferior, un 4,66 %, la principal prova de càrrec és el testimoni d’una 
persona diferent de la víctima. La prova d’ADN és la prioritària per condemnar en només 5 
casos (1,46 %) i la prova pericial de part és decisiva en un percentatge inferior (1,17 %). 

Gràfic 22. Distribució percentual atès el fonament de la sentència condemnatòria

5.14.2. Sentència absolutòria. Base de l’absolució

Les sentències absolutòries es basen majoritàriament en les mancances que presenta la 
declaració prestada per la víctima en el judici perquè sigui considerada una prova de càrrec 
que acrediti, més enllà de tot dubte raonable, els fets objecte de l’acusació. En el 15,70 %, 
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es considera que s’ha tractat d’una relació sexual vàlidament consentida i per tant exclosa 
de la sanció penal, malgrat el que ha manifestat la víctima o el seu representant legal en la 
denúncia inicial. En el 28,93 %, es valora que la víctima ha incorregut en contradiccions en 
aspectes rellevants amb altres testimonis o amb altres elements probatoris, o entre les seves 
pròpies declaracions al llarg del procés, que es produeixen almenys en tres ocasions: en la 
denúncia, en la declaració al jutjat d’instrucció i en l’acte del judici. 

En vuit casos (6,61 %) es dubta de la veracitat de la seva denúncia en considerar que podia 
haver estat motivada per una venjança o per l’obtenció de beneficis, derivades de la seva re-
lació anterior amb la persona acusada, i en cinc casos (4,13 %) es dubta perquè es demora la 
interposició de denúncia respecte del moment en què succeeixen els fets. En aquest darrer cas, 
es parteix de l’estereotip que totes les víctimes de violència sexual demanen ajuda i denuncien 
immediatament. L’absolució està determinada perquè la víctima no arriba a declarar en judici 
en el 7,44 % de les absolucions. Aquesta absència de declaració pot obeir al fet que hi ha una 
relació de parentiu directe o de parella entre víctima i agressor per la qual la víctima s’acull a 
la dispensa de no declarar (article 416 de la Llei d’enjudiciament criminal), per tal de salvar 
el conflicte entre les seves relacions afectives o familiars amb l’agressor i el deure de declarar 
sota promesa o jurament de dir la veritat. En altres casos, la víctima no està present en el judici 
perquè ha estat impossible citar-la pel fet d’estar en parador desconegut, la qual cosa passa 
amb nombroses víctimes sense residència a Espanya, com s’ha explicat anteriorment.

Gràfic 23. Distribució percentual atès el fonament de la sentència absolutòria

Únicament es declara prescrit el delicte en una sentència. No obstant això, alguns dels diversos 
arxivaments que es produeixen abans d’arribar a la fase de judici oral poden obeir al fet que 
s’estimi concurrent la prescripció com a causa d’extinció de la responsabilitat criminal. 

5.14.3. Sentències condemnatòries: delictes pels quals es condemna i penes 
imposades

Les sentències condemnatòries sancionen pels delictes recollits en el gràfic següent, prenent 
com a referència el que implica una pena més greu en els casos de condemna per diversos 
delictes cap a la mateixa víctima: 
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Gràfic 24. Distribució percentual atès la part dispositiva de la sentència

El delicte pel qual més es condemna en les resolucions dictades per l’Audiència Provincial 
de Palma és el d’abús sexual, amb el 28,43  % (201 en total), les víctimes del qual 
són generalment menors i majoritàriament nines; seguit del delicte més greu contra la 
llibertat sexual, el de violació, pel qual es condemna el 26,45 %, és a dir, un poc més 
d’una quarta part de les víctimes (187). Menys d’una cinquena part són qualificats com 
a abusos amb penetració (18,39 %). L’agressió sexual i l’abús amb prevalença sobre un 
menor de 16 a 18 anys apareixen en un nombre de sentències inferior, però rellevant: el 
8,49 %. La resta de delictes, com els que estan relacionats amb la prostitució, el tràfic i 
la pornografia —la investigació i la sanció dels quals han inspirat les darreres reformes 
penals de 2010 i 2015—, apareixen amb una freqüència menor. Dels cinc procediments 
en què s’imputava un únic acusat per delicte de corrupció de menors (que engloba el de 
pornografia infantil), en tres se l’acusava igualment per delictes d’abusos i d’agressions 
sexuals a menors, dels quals l’agressor prenia imatges per difondre-les. Es consulta la 
xifra d’atestats per pornografia infantil en el període del 2013 al 2018, que recull el 
portal estadístic de criminalitat del Ministeri de l’Interior.21 Sorprèn que un nombre tan 
escàs de processos hagi arribat a l’enjudiciament per part de l’Audiència Provincial, a la 
qual correspon l’enjudiciament quan qualsevol de les víctimes té una edat inferior a 16 
anys. Les penes de presó que s’imposen, percentualment, es reflecteixen en el gràfic 
següent.

21. Atestats per pornografia infantil instruïts per les forces i cossos de seguretat de l’Estat:
 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
17 19 17 11 23 27 12 24 43
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Gràfic 25. Distribució percentual atesa l’extensió per trams de la pena de presó

Una de les qüestions controvertides a l’hora d’abordar les reformes legals o l’avaluació de 
l’aplicació de la norma vigent és l’ajust de rigor de la pena de presó prevista per a aquests 
delictes al principi de proporcionalitat, que regeix en dret penal. Tenint en compte que les 
resolucions analitzades les ha dictades l’Audiència Provincial de Palma, òrgan judicial a què 
correspon enjudiciar les conductes més greus amb la llibertat sexual (l’enjudiciament dels 
delictes amb pena que no supera els cinc anys de presó correspon al jutjat penal), no es pot 
concloure ni de bon tros una exacerbació penològica. En el 58,64 % de les sentències, la 
pena de presó és inferior a cinc anys, i en més d’una tercera part (34,14 %), inferior a dos. 
Aquest percentatge és congruent amb el de les condemnes per abusos sense penetració 
indicat anteriorment (28,43 %), ja que les penes de presó previstes són d’1 a 3 anys (article 
182 del Codi penal) quan la víctima és major d’edat i de 2 a 6 quan és menor (article 183 
del Codi penal), mentre que l’abús per prevalença sobre víctimes de 16 i 17 anys (8,49 %) 
està sancionat amb penes similars.

Gràfic 26. Distribució percentual atesa la durada de la pena en sentència de conformitat
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La imposició d’una pena inferior a dos anys facilita l’obtenció de beneficis o la substitució 
de la pena privativa de llibertat per una de pecuniària o la suspensió amb la condició de no 
ser condemnat de nou en un període determinat, la qual cosa a vegades es resol de manera 
directa en la sentència condemnatòria, com a conseqüència de la conformitat assolida. En 
el 41,36 % restant la pena és qualificada com a greu, superior als cinc anys de presó, i en el 
13,45 % dels casos es compleixen penes superiors als deu anys. Quan les penes s’imposen 
de conformitat, són, de mitjana, més lleus, segons mostra el gràfic.

 5.15. Penes accessòries

5.15.1. Prohibicions d’aproximació i de comunicació

Les resolucions condemnatòries analitzades imposen en sentència als culpables de delictes contra 
la llibertat sexual, a més de la pena de presó, una pena accessòria de prohibició d’aproximar-se a 
les víctimes i comunicar-s’hi, orientada a protegir-les i facilitar-ne la recuperació. 

Malgrat que la imposició d’aquesta pena únicament és obligatòria en els casos de relació 
de parella o parentiu entre agressors i víctimes, s’adopta per a dues terceres parts de les 
víctimes que són reconegudes com a tals (67,76 %). A més, s’estén aquesta prohibició als 
familiars de les víctimes en 16 casos (3,21 %). Dues víctimes són protegides amb una altra 
mesura per la qual es prohibeix que l’agressor s’aproximi a la seva localitat de residència. 

5.15.2. Privació o inhabilitació de la pàtria potestat

Dels 77 casos en què l’agressor és el pare de la víctima, exclusivament en 23 s’ha adoptat 
la mesura de privació de l’exercici de pàtria potestat, 29,87  %. D’altra banda, dels 55 
procediments en què recau sentència condemnatòria a pares que han atemptat contra 
la indemnitat sexual dels seus fills i filles, únicament s’imposa aquesta pena accessòria i 
facultativa, a criteri raonat judicial, en els casos de 36 víctimes; 24 sentències es pronuncien 
sobre aquesta qüestió, encara que en ocasions no s’adopta la pena accessòria perquè les 
víctimes han assolit la majoria d’edat; 31 sentències no es pronuncien sobre aquest tema 
perquè cap de les acusacions no ho ha sol·licitat. 

5.15.3. Llibertat vigilada

La mesura de llibertat vigilada, introduïda en el Codi penal per la Llei orgànica 5/2010, de 22 
de juny, s’aplica en els casos dels delictes referits a 111 víctimes. L’objectiu és prevenir nous 
delictes contra altres possibles víctimes, a partir del pressupòsit de risc objectiu de reincidència 
que presenten els delinqüents sexuals, des del moment de l’acompliment i l’extinció de la 
pena principal de presó. La imposició d’aquesta mesura apareix com a obligatòria en tots els 
casos de condemna per atacs a la llibertat i la indemnitat sexual que hagin tingut lloc amb 
posterioritat a la data de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, i només pot excusar-se en 
els casos que el culpable sigui el que en el precepte corresponent es denomina un delinqüent 
primari, al·ludint a la manca d’antecedents penals per delictes sexuals o altres. 
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5.15.4. Inhabilitació professional

Des de la reforma del Codi penal de 2015, l’article 192.3 obliga que les sentències que 
condemnin per delictes contra la indemnitat sexual de menors de 16 anys, llevat del 
delicte d’exhibicionisme, estableixin la inhabilitació professional del condemnat per exercir 
qualsevol professió o ofici que comporti contacte regular o directe amb menors. Aquesta 
pena accessòria va ser introduïda en la modificació del Codi penal de 2010, si bé amb 
caràcter discrecional a l’hora d’aplicar-lo.

Dels 18 casos de víctimes que denuncien haver-ho estat en l’àmbit docent, 15 són menors, 
i s’imposa aquesta pena en els únics 7 casos sentenciats a partir de 2015. La necessitat 
d’adoptar aquesta mesura es justifica pel caràcter preventiu que té a l’hora d’evitar el risc de 
reincidència de les persones ja condemnades per delictes sexuals contra menors.

 5.16. Eximents, atenuants i agreujants

Del total de 343 sentències condemnatòries dictades per l’Audiència Provincial de Palma, en 
115 s’aprecien circumstàncies agreujants que, segons la previsió legal, fan més reprotxable 
la conducta de la persona acusada i justifiquen, per aquesta raó, l’increment de la pena de 
presó prevista. La circumstància agreujant més freqüent és la de parentiu, que es dona en 
46 casos, i que en els delictes contra la llibertat s’aplica gairebé exclusivament en casos en 
què hi hagi una relació de parella o conjugal entre víctima i agressor, ja que quan es tracta 
d’agressions a menors per part de familiars, com pares o avis, no s’aplica aquesta agreujant 
perquè està inclosa en el tipus penal específic com a situació que agreuja la pena. L’abús de 
superioritat s’aplica en 28 sentències. 

En canvi, la reincidència únicament s’aplica en 5 sentències, contradient en bona manera el 
lloc comú que caracteritza el delinqüent sexual com a reiteratiu en les seves conductes tot i 
la repressió penal. D’acord amb aquestes dades, es pot deduir que la reiteració d’aquestes 
conductes, evident quan en un nombre significatiu de processos es jutja un únic agressor per 
atacs sexuals a múltiples víctimes, es produeix per la impunitat de què gaudeix el criminal 
sexual durant un temps prolongat, tot i la successió d’atacs, per la seva posició de poder 
reforçada per la situació de vulnerabilitat de les víctimes. Una vegada que l’agressor és 
investigat penalment, o fins i tot sancionat, no incideix en les mateixes conductes, la qual 
cosa contradiu l’estereotip dels delinqüents sexuals com a malalts incontrolables i alerta del 
populisme de penes com les de la castració química. 

Al voltant d’un terç de les resolucions condemnatòries, 124 de 343, reconeixen en sentència 
fets favorables a l’acusat que fan menys reprotxable la seva conducta, les denominades 
circumstàncies atenuants que minoren la pena de presó. La més freqüent és la de reparació 
del dany, que s’aplica en 50 sentències condemnatòries (14,58 %), habitualment dins d’una 
sentència de conformitat en què l’acusat accepta indemnitzar la víctima pels danys i les 
seqüeles soferts, i ingressa, abans del judici, la totalitat d’aquest import, o una bona part. 
En 32 resolucions s’aplica l’atenuant de dilacions indegudes, quan el procediment s’ha 
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ajornat de forma excepcional i sense causa que ho justifiqui. Aquestes dilacions afavoreixen 
l’acusat respecte a la pena, però no hi ha cap mecanisme per compensar les víctimes dels 
indubtables perjudicis que suposa per a elles la inacció aparent de l’Administració de justícia 
i el fet que el judici oral les obligui a reviure fets traumàtics. 

Gràfic 27. Distribució percentual atesa la circumstància atenuant modificativa de la 
responsabilitat penal

 5.17. Responsabilitat civil

El 80,36 % de les víctimes que aconsegueixen una sentència condemnatòria obtenen en la 
resolució una reparació econòmica en forma d’indemnització en concepte de responsabilitat 
civil. Referent a això, la jurisprudència de Tribunal Suprem assenyala que és innecessari 
acreditar danys psicològics o perjudicis concrets derivats del delicte contra la llibertat o la 
indemnitat sexual. Tant les quanties sol·licitades pel ministeri fiscal i/o l’acusació particular 
com les que es fixen finalment en la sentència són absolutament dispars i no responen a cap 
criteri objectiu. L’import d’indemnització inferior fixat és de 100 euros, una compensació 
que apareix en dues sentències. La indemnització més alta és de 107.452 euros per a una 
menor que víctima de delicte continuat i embarassada. Els trams en què percentualment es 
distribueixen les indemnitzacions per responsabilitat civil figuren en el gràfic següent.

Gràfic 28. Distribució percentual atès l’import indemnitzatori per responsabilitat civil
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En les sentències que es dicten sense conformitat, les indemnitzacions generalment són més 
altes i corresponen als fets més greus.

Gràfic 29. Distribució percentual atès l’import indemnitzatori de la sentència condemnatòria 
de conformitat

Gràfic 30. Distribució percentual atès l’import indemnitzatori de la sentència condemnatòria 
sense conformitat

L’elaboració d’un barem configurat segons les circumstàncies concurrents (de forma anàloga 
al que és vigent en els casos d’accidents de trànsit) serviria per valorar econòmicament els 
danys en la salut física, psíquica i sexual de les víctimes i garantiria el seu dret a la seguretat 
jurídica i a la reparació. 

6. CONCLUSIONS GENERALS

 — Les víctimes dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals són fonamentalment 
dones i nines: 83,88 %.

 — El perfil de l’agressor és el següent:

 • Home de nacionalitat espanyola.
 • Grup d’edat entre 41 i 64 anys.
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 • Pertanyent a l’àmbit familiar o a l’entorn de la víctima (72,44 %). 
 • Un únic agressor en la majoria dels casos (90,52 %) i agressions sexuals grupals 

més escasses (9,48 %).

 — El domicili de la víctima és el lloc predominant on es comet l’agressió sexual (39,91 %), 
seguit del domicili de l’agressor (21,66 %).

 — Les persones jutjades en els procediments són homes (96,98 %).

 — Pel que fa als pares agressors, només en el 29,87 % de casos s’ha adoptat la mesura 
de privació de l’exercici de la pàtria potestat.

 — Només en el 13,01 % s’interposa la denúncia el mateix dia de l’agressió sexual. En el 
21,49 % dels casos transcorren més de sis mesos fins que s’interposa la denúncia.

 — En el 25,03  % la durada del procediment supera els dos anys, cosa que moltes 
vegades redunda en un benefici per a l’agressor, ja que s’aplica l’atenuant de dilacions 
indegudes en el procediment, i això, tot i la reforma feta mitjançant la Llei 41/2015, 
de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal per a l’agilització de 
la justícia penal i l’enfortiment de les garanties processals.

 — Quan les víctimes són menors d’edat, la denúncia és interposada majoritàriament per 
part de familiars de la persona menor (61,78 %), i es detecta un percentatge escàs de 
denúncies provinents de la fiscalia (5,75 %) o de professionals de l’àmbit educatiu o 
sanitari (2,59 %).

 — En el 42,01 % de procediments no consta que s’hagin adoptat mesures cautelars de 
protecció a la víctima durant el procés, i hi predomina la mesura de presó provisional.

 — En el 45,96 % de casos hi ha prova d’informe mèdic forense, i es destaca que en 
el 43,02 % dels casos en què es dicta sentència condemnatòria hi ha informes de 
professionals dels serveis públics.

 — Es considera escassament el dany psicològic patit per les víctimes (almenys en el 84,58 % 
de les sentències no consta aquest mal), la qual cosa no vol dir que no es produeixi. 
Això condiciona la valoració de possibles seqüeles i una concreció més adequada en la 
responsabilitat civil o la indemnització que pugui correspondre a la víctima.

 — Únicament en dos procediments dels 464 analitzats la sentència es refereix a la 
declaració de la víctima com a prova preconstituïda, idònia per retallar el marge 
d’impunitat i reduir la victimització secundària en delictes contra la violència sexual 
dels quals són víctimes menors i persones residents fora d’Espanya.

 — El ministeri fiscal, encarregat d’assegurar l’exercici de l’acció penal pública en 
compliment de la legalitat vigent, ha exercit l’acció penal en un 96,89 % de casos.
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 — Es corrobora el fet que en un procediment hi hagi acusació particular, exercida per 
un professional de l’advocacia triat per la víctima mateixa o pel torn d’ofici, redunda 
en una millor defensa dels interessos de la víctima; en aquests casos, les sentències 
condemnatòries són d’un 76,63 %.

 — En un nombre escàs de procediments hi ha acusació popular. Només se n’ha trobat en 
quatre. D’aquests quatre, en tres és exercida per organismes públics.

 — Del total de resolucions estudiades (464), són condemnatòries el 73,92 %. Destaca la 
dada que pràcticament la meitat (49,85 %) són perquè ha hi ha hagut conformitat de 
les parts, la qual cosa significa que l’agressor s’ha declarat culpable, ja que d’aquesta 
manera es fa normalment una rebaixa considerable de la sanció penal que li recau, i 
fins i tot en múltiples ocasions evita entrar a la presó. No obstant això, quan no hi ha 
una acceptació dels fets per part l’acusat, la principal prova de càrrec és la declaració 
de la víctima (20,41 %), com en la majoria d’aquest tipus de procediments, perquè, 
per regla general, no hi ha testimonis presencials. Aquesta dada reflecteix que, en més 
de la meitat dels casos (51,62 %), el que sí que hi ha són testimonis de referència, que 
són, majoritàriament, de l’àmbit professional (47,67 %).

 — El delicte pel qual més es condemna en les resolucions dictades per l’Audiència 
Provincial de Palma és el d’abús sexual, 28,43 %, seguit del de violació, 26,45 %.

 — En un 58,64 %, la pena de presó és inferior a cinc anys. En més d’una tercera part 
(34,14 %) és inferior a dos anys, la qual cosa sol suposar que l’agressor no ingressi a la 
presó i se li substitueixi la pena per una multa o se li suspengui si no torna a delinquir 
en un període determinat. En el 41,36 % restant, la pena és de més de cinc anys de 
presó, i en un 13,45 % es dicta una pena de presó de més de deu anys.

 — Pel que fa a les penes accessòries imposades en sentències, hi predomina la de 
prohibició d’aproximació i de comunicació amb la víctima (67,76 %); la privació o 
la inhabilitació de la pàtria potestat quan el culpable és el pare de la persona menor 
s’imposa de manera escassa, i la de llibertat vigilada, també.

 — En el 16,26 % de les resolucions condemnatòries dictades s’apliquen circumstàncies 
agreujants en la conducta del delinqüent sexual, i únicament en cinc hi ha reincidència. 
D’això es podria deduir que, una vegada que l’agressor és investigat o condemnat, no 
incideix en les mateixes conductes, cosa que contradiu l’estereotip d’aquests, que es 
consideren malalts incontrolables, i alerta del populisme punitiu de penes com les de 
castració química.

 — No obstant això, el percentatge augmenta al 36,15 % en les circumstàncies atenuants 
aplicades per la rebaixa de la sanció penal del condemnat. La més freqüent és la de 
reparació de dany (14,58 %), que sol aplicar-se quan l’acusat accepta indemnitzar la 
víctima pels danys i les seqüeles soferts. En el 9,33 % s’aplica l’atenuant de dilacions 
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indegudes, quan el procediment s’ha ajornat de forma excepcional sense causa que 
ho justifiqui. Això beneficia l’acusat, però no hi ha cap mecanisme que compensi les 
víctimes dels perjudicis que suposa per a elles l’ajornament del procediment.

 — Pel que fa a la responsabilitat civil o indemnització a les víctimes fixades en sentència, 
en un 80,36 % es reconeix, però crida l’atenció que les quanties sol·licitades per les 
acusacions, així com les fixades finalment en sentència, són absolutament dispars i no 
responen a cap criteri o dada que siguin objectius. 

7. PROPOSTES

Després d’estudiar detalladament les dades i les conclusions, es formula la següent sèrie de 
propostes.

 — Posar en marxa protocols de detecció, actuació i intervenció assistencial a les 
víctimes de violència sexual, aconseguir-ne un funcionament adequat i coordinar 
adequadament tots els agents professionals i socials.

 — Pel que fa a l’àmbit preventiu, organitzar campanyes que contribueixin a generar més 
confiança de la ciutadania en el sistema de justícia i a apropar-lo a la societat perquè 
sigui concebut com un servei públic, així com fer campanyes en l’àmbit educatiu 
d’intensificació de l’educació afectiva i sexual i d’eines adequades que permetin una 
detecció precoç, com les que articula el Projecte de llei orgànica de protecció de la 
infància i adolescència davant de la violència.

 — Especialitzar els i les professionals que intervenen amb la víctima, com la fiscalia, 
la judicatura, l’advocacia, el personal de psicologia, el personal mèdic i sanitari o 
professionals d’altres serveis públics, i oferir-los formació en gènere.

 — Implantar serveis d’assessorament jurídic a la víctima, fins i tot abans de la 
interposició de la denúncia, perquè pugui disposar de la informació adequada 
des d’un primer moment i dels serveis especialitzats que prestin organitzacions no 
governamentals i associacions especialitzades en aquest tipus de víctimes.

 — Donar prioritat a la investigació, la instrucció i l’enjudiciament d’aquests tipus 
delictius perquè sigui més ràpida la resolució d’aquest tipus de procediments, i exigir 
als jutjats i als tribunals un compliment estricte dels terminis en els processos judicials.

 — Adoptar més mesures cautelars de protecció a la víctima durant el procediment.

 — Aconseguir el funcionament correcte dels protocols d’actuació professional en 
l’esbrinament del fet delictiu, en què és fonamental fer molts de tipus de prova de 
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manera adequada i ràpida, ja que aquests poden resultar una eina fonamental per al 
procediment i per poder dictar finalment una sentència en un sentit o en un altre.

 — Reforçar els serveis públics aliens a l’Administració de justícia, que, en el cas 
de les Illes Balears, no és una competència autonòmica, a fi d’emetre tant informes 
psicològics forenses com descriptius d’intervenció terapèutica per a la recuperació de 
les víctimes, els quals puguin aportar com a prova incriminatòria en el procés judicial.

 — Articular una metodologia homogènia en la detecció ràpida i la valoració del 
dany físic i psicològic i les seqüeles en la víctima que redundi en la seva credibilitat 
i en una major versemblança del seu testimoni, la qual cosa ajudaria a fixar amb més 
exactitud la possible responsabilitat civil de l’agressor o agressors.

 — Adoptar un sistema amb paràmetres objectius per indemnitzar pels danys 
patits com a conseqüència del delicte que tingui en compte la gravetat de l’atemptat 
sexual, l’edat de la víctima, la continuïtat delictiva i, en definitiva, les circumstàncies 
concurrents que puguin donar-se en cada cas, de manera analògica al vigent en 
els casos d’accidents de trànsit, i garantir de manera més adequada el seu dret a la 
seguretat jurídica i la reparació dels danys patits.

 — Fer, en major mesura, la pràctica de la declaració de la víctima com a prova 
preconstituïda en casos com els de víctimes estrangeres no residents o menors 
d’edat (per exemple, recurs de la càmera Gessel) per evitar que hagin de declarar en 
l’acte del judici.

 — Reforçar els mecanismes de cooperació jurídica internacional per fer possible la 
declaració per videoconferència de víctimes no residents.

 — Construir un sistema d’indicadors i recopilar dades per regular i unificar 
l’estadística judicial per tal de conèixer la prevalença de la violència sexual, el 
percentatge de denúncies, els procediments que són arxivats i la causa de l’arxivament, 
per tal de poder avançar en l’obtenció de prova de càrrec vàlida i la detecció primerenca 
de la violència sexual, sobretot la que pateixen els infants.

 — Evitar les dilacions indegudes del procediment, que afavoreixen l’acusat i redunden 
en la pena imposada finalment. S’ha d’arbitrar un mecanisme de compensació a 
les víctimes pels perjudicis indubtables que suposa per a elles la inacció aparent de 
l’Administració de justícia i el fet que en el judici oral se’ls obligui a recordar els fets 
traumàtics.

 — En compliment del Conveni d’Istanbul, adoptar tipus penals dels delictes contra 
la llibertat sexual des del concepte del consentiment vàlid, com a manifestació 
expressa, voluntària i lliure, tal com està ara plantejat en l’Avantprojecte de llei orgànica 
de garantia integral de la llibertat sexual.
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8. QUADRE COMPARATIU SOBRE LA REFORMA DEL CODI PENAL

Article 178 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
Qui atempti contra la llibertat sexual d’una altra persona, amb violència o intimidació, ha de ser 
castigat com a culpable d’agressió sexual amb la pena de presó d’1 a 4 anys.

2-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
Qui atempti contra la llibertat sexual d’una altra persona, amb violència o intimidació, ha de ser 
castigat com a responsable d’agressió sexual amb la pena de presó d’un a quatre anys.

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
—

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010
Qui atempti contra la llibertat sexual d’una altra persona, utilitzant violència o intimidació, ha de 
ser castigat com a responsable d’agressió sexual amb la pena de presó d’un a cinc anys.

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015
—

Article 179 del Codi penal 

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
Quan l’agressió sexual consisteixi en accés carnal, introducció d’objectes o penetració bucal o anal, 
la pena serà de presó de sis a dotze anys

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 de abril de 1999
Quan l’agressió sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal, bucal o introducció 
d’objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable ha de ser castigat com a 
reu de violació, amb la pena de presó de sis a dotze anys.

01-10-2044: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
Quan l’agressió sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o en la introducció de 
membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable ha de ser castigat 
com a reu de violació amb la pena de presó de sis a dotze anys.

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010
—

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015 
—
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Article 180 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
 1. Les conductes anteriors han de ser castigades amb les penes de presó de quatre a deu anys per 

a les agressions de l’article 178, i de dotze a quinze anys per a les de l’article 179, quan es doni 
qualsevol de les circumstàncies següents: 

 1. Quan la violència o intimidació exercides tinguin un caràcter particularment degradant o 
vexatori.

 2. Quan els fets es cometin per tres o més persones actuant en grup.
 3. Quan la víctima sigui una persona especialment vulnerable, per raó de la seva edat, malaltia 

o situació.
 4. Quan el delicte es cometi prevalent-se de la seva relació de parentiu, per ascendent, 

descendent o germà, per naturalesa, per adopció o afins a la víctima.
 5. Quan l’autor faci ús de mitjans especialment perillosos susceptibles de produir la mort o 

qualsevol de les lesions que preveuen els articles 149 i 150, sense perjudici de la pena que 
pugui correspondre per la mort o lesions causades.

Si concorren en dues o més de les anteriors circumstàncies, les penes que preveu aquest article s’han 
d’imposar en la meitat superior. 

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
 1. Les conductes anteriors han de ser castigades amb les penes de presó de quatre a deu anys per 

a les agressions de l’article 178, i de dotze a quinze anys per a les de l’article 179, quan es doni 
qualsevol de les circumstàncies següents: 

 1.  Quan la violència o intimidació exercides tinguin un caràcter particularment degradant o 
vexatori.

 2.  Quan els fets es cometin per l’ actuació conjunta de dues o més persones actuant en grup.
 3.  Quan la víctima sigui una persona especialment vulnerable, degut a la seva edat, malaltia o 

situació i, en tot cas, quan sigui menor de tretze anys.
 4.  Quan, per a l’execució del delicte, el responsable s’hagi prevalgut d’una relació de superioritat 

o parentiu, per ser ascendent, descendent o germà, per naturalesa, o adopció o afins amb la 
víctima.

 5.  Quan l’autor faci ús d’armes o altres mitjans igualment perillosos susceptibles de produir 
la mort o alguna de les lesions que preveuen els articles 149 i 150 d’aquest Codi, sense 
perjudici de la pena que pugui correspondre per la mort o lesions causades.

 2. Si hi concorren dues o més de les circumstàncies anteriors, les penes que preveu aquest article 
s’han d’imposar en la meitat superior.

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
—
 
23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010

 1.  Les conductes anteriors han de ser castigades amb les penes de presó de quatre a deu anys per a 
les agressions de l’article 178, i de dotze a quinze anys per a les de l’article 179, quan concorrin 
en qualsevol de les circumstàncies següents: 
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 1.  Quan la violència o intimidació exercides tinguin un caràcter particularment degradant o vexatori.
 2.  Quan els fets els cometin tres o més persones actuant en grup.
 3.  Quan la víctima sigui una persona especialment vulnerable, degut a la seva edat, malaltia, 

discapacitat o situació, llevat del que disposa l’article 183.
 4.  Quan el delicte es cometi prevalent-se de la seva relació de parentiu, per ascendent, 

descendent o germà, per naturalesa, per adopció o afins a la víctima.
 5.  Quan l’autor faci ús de mitjans especialment perillosos susceptibles de produir la mort o 

qualsevol de les lesions que preveuen els articles. 149 i 150, sense perjudici de la pena que 
pugui correspondre per la mort o lesions causades.

 2.  Si es donen dues o més de les circumstàncies anteriors, les penes que preveu aquest article s’han 
d’imposar en la meitat superior.

 
01-07-2015: Llei orgànica 1/2015 de 30 de març de 2015
Article 180
—

Article 181 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
 1.  Qui, sense violència o intimidació, i sense que hi hagi consentiment, dugui a terme actes que 

atemptin contra la llibertat sexual d’una altra persona, ha de ser castigat com a culpable d’abús 
sexual amb la pena de multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

 2.  En tot cas, es consideraran abusos sexuals no consentits aquells que s’executin:

 1. Sobre menors de dotze anys.
 2.  Sobre persones que es trobin privades de sentit o abusant del seu trastorn mental.

 En tots els casos, s’ha d’imposar la pena de presó de sis mesos a dos anys.

 3. Quan el consentiment s’obtingui prevalent-se el culpable d’una situació de superioritat manifesta 
que coarti la llibertat de la víctima, s’ha d’imposar la pena de sis a dotze mesos.

 
21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999

 1.  Qui, sense violència o intimidació, i sense que hi hagi consentiment, dugui a terme actes que 
atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual d’una altra persona, ha de ser castigat com a 
responsable d’abús sexual amb la pena de presó d’un a tres anys o multa de divuit a vint-i-
quatre mesos.

 2.  A l’efecte de l’apartat anterior, es consideraran abusos sexuals no consentits els que 
s’executin sobre menors de 13 anys, sobre persones que estiguin privades de sentit o 
amb un trastorn mental del qual s’abusi.

 3.  La mateixa pena s’ha d’imposar quan el consentiment s’obtingui prevalent-se el responsable 
d’una situació de superioritat manifesta que coarti la llibertat de la víctima.

 4.  Les penes assenyalades en aquest article s’han d’imposar en la meitat superior si es com-
pleix la circumstància 3a o 4a de les que preveu l’apartat 1 de l’article 180 d’aquest Codi.
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01-10-2004: Llei orgànica 15/2003 de 25 de novembre de 2003
—

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010
 1.  Qui, sense violència o intimidació, i sense que hi hagi consentiment, dugui a terme actes que atemptin 

contra la llibertat o indemnitat sexual d’una altra persona, ha de ser castigat com a responsable 
d’abús sexual amb la pena de presó d’un a tres anys o multa de divuit a vint-i-quatre mesos.

 2.  A l’efecte de l’apartat anterior, es consideraran abusos sexuals no consentits els que s’executin 
sobre menors de 13 anys, sobre persones que estiguin privades de sentit o que tinguin un trastorn 
mental del qual s’abusi, així com els que es cometin anul·lant la voluntat de la víctima 
mitjançant l’ús de fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química 
idònia a aquest efecte.

 3.  La mateixa pena s’ha d’imposar quan el consentiment s’obtingui prevalent-se el responsable 
d’una situació de superioritat manifesta que coarti la llibertat de la víctima.

 4.  En tots els casos anteriors, quan l’abús sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, 
anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues 
primeres vies, el responsable ha de ser castigat amb la pena de presó de quatre a deu 
anys.

 5.  Les penes assenyalades en aquest article s’han d’imposar en la meitat superior si hi 
concorre la circumstància 3a o la 4a de les que preveu l’apartat 1r de l’article 180 
d’aquest Codi.

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015 de 30 de març de 2015
—

Article 182 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995 
Quan l’abús sexual consisteixi en accés carnal, introducció d’objectes o penetració bucal o anal, la 
pena serà de presó de quatre a deu anys en els casos de manca de consentiment, i d’un a sis anys 
en els d’abús de superioritat.

Les penes assenyalades en el paràgraf anterior s’han d’imposar en la meitat superior en qualsevol 
dels casos següents:

 1.  Quan el delicte es cometi prevalent-se de la seva relació de parentiu per ascendent, descendent 
o germà, per naturalesa o adopció, de la víctima.

 2.  Quan la víctima sigui persona especialment vulnerable per raó de la seva malaltia o situació.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
 1.  En tots els casos de l’article anterior quan l’abús sexual consisteixi en accés carnal per via 

vaginal, anal o bucal, o introducció d’objectes per alguna de les dues primeres vies, el 
responsable ha de ser castigat amb la pena de presó de quatre a deu anys.
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 2.  La pena assenyalada en l’apartat anterior s’ha d’imposar en la seva meitat superior 
quan es doni la circumstància 3a o 4a de les previstes en l’article 180.1 d’aquest Codi. 

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
 1.  En tots els casos de l’article anterior, quan l’assetjament sexual consisteixi en accés carnal per via 

vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues 
primeres vies, el responsable ha de ser castigat amb la pena de presó de quatre a deu anys.

 2.  La pena assenyalada en l’apartat anterior s’ha d’imposar en la seva meitat superior quan es doni 
la circumstància 3a o 4a de les previstes en l’article 180.1 d’aquest Codi.

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010 de 22 de juny de 2010
 1.  Qui, fent ús de l’engany, realitzi actes de caràcter sexual amb una persona major de 

tretze anys i menor de setze, ha de ser castigat amb la pena de presó d’un a dos anys, 
o multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

 2.  Quan els actes consisteixin en l’accés carnal per via vaginal, anal o bucal o introducció de 
membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, la pena ha de ser de presó 
de dos a sis anys. La pena s’ha d’imposar en la meitat superior si hi concorre la circumstància 3a 
o 4a de les previstes en l’article 180.1 d’aquest Codi.

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015
Article 182

 1.  Qui, fent ús de l’engany o abusant d’una posició de reconeguda confiança, autoritat o 
influència sobre la víctima, realitzi actes de caràcter sexual amb una persona major de setze 
anys i menor de divuit, ha de ser castigat amb la pena de presó d’un a tres anys.

 2.  Quan els actes consisteixin en l’accés carnal per via vaginal, anal o bucal o introducció de 
membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, la pena ha de ser de presó 
de dos a sis anys. La pena s’ha d’imposar en la meitat superior si hi concorre la circumstància 3a 
o 4a de les previstes en l’article 180.1 d’aquest Codi.

Article 183 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
Qui, fent ús de l’engany, cometi un abús sexual amb una persona major de dotze anys i menor de 
setze, ha de ser castigat amb la pena de multa de dotze a vint-i-quatre mesos.
Quan l’abús consisteixi en accés carnal, introducció d’objectes o penetració bucal o anal, la pena ha 
de ser de presó de sis mesos a tres anys.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
 1.  Qui, fent ús de l’engany, cometi un abús sexual amb persona major de tretze anys i menor de setze, 

ha de ser castigat amb la pena de presó d’un a dos anys o multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

 2.  Quan l’abús consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal o introducció d’objectes 
per alguna de les dues primeres vies, la pena ha de ser de presó de dos a sis anys.  
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La pena s’ha d’imposar en la meitat superior si hi concorre la circumstància 3a o 4a de 
les previstes en l’article 180.1 d’aquest Codi.

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
 1.  Qui, fent ús de l’engany, cometi un abús sexual amb una persona major de dotze anys i menor de 

setze, ha de ser castigat amb la pena de multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

 2.  Quan l’abús consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal o introducció de membres 
corporals o objectes o penetració bucal o anal, la pena ha de ser de presó de dos a sis anys. La 
pena s’ha d’imposar en la meitat superior si hi concorre la circumstància 3a o 4a de les previstes 
en l’article 180.1 d’aquest Codi.

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010
 1.  Qui dugui a terme actes que atemptin contra la indemnitat sexual d’un menor de tretze 

anys ha de ser castigat com a responsable d’abús sexual a un menor amb la pena de presó de 
dos a sis anys.

 2.  Quan l’atac es produeixi amb violència o intimidació, el responsable ha de ser castigat 
pel delicte d’agressió sexual a un menor amb la pena de cinc a deu anys de presó.

 3.  Quan l’atac consisteix en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres 
corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable ha de ser castigat 
amb la pena de presó de vuit a dotze anys en el cas de l’apartat 1, i amb la pena de dotze 
a quinze anys en el cas de l’apartat 2. 

 4.  Les conductes previstes en els tres números anteriors han de ser castigades amb la pena 
de presó corresponent a la meitat superior quan es doni alguna de les circumstàncies 
següents:

 a) Quan l’escàs desenvolupament intel·lectual o físic de la víctima l’hagi col·locat en 
una situació d’indefensió total i, en tot cas, quan sigui menor de quatre anys.

 b)  Quan els fets es cometin per l’actuació conjunta de dues o més persones
 c)  Quan la violència o intimidació exercides tinguin un caràcter particularment 

degradant o vexatori.
 d)  Quan, per l’execució del delicte, el responsable s’hagi prevalgut d’una relació de 

superioritat o parentiu, per ser ascendent, o germà, per naturalesa o adopció, o afins 
amb la víctima.

 e)  Quan l’autor hagi posat en perill la vida del menor.
 f)  Quan la infracció s’hagi comès dins d’una organització o d’un grup criminal que es 

dediqui a la realització d’aquestes activitats.
 5.  En tots els casos que preveu aquest article, quan el culpable s’hagi prevalgut de la seva 

condició d’autoritat, agent d’aquesta o funcionari públic, s’ha d’aplicar, a més, la pena 
d’inhabilitació absoluta de sis a dotze anys.

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015
 1.  Qui dugui a terme actes de caràcter sexual amb un menor de tretze anys ha de ser castigat com 

a responsable d’abús sexual a un menor amb la pena de presó de dos a sis anys.

 2.  Quan els fets es cometin emprant violència o intimidació, el responsable ha de ser castigat pel 
delicte d’agressió sexual a un menor amb la pena de cinc a deu anys de presó. Les mateixes penes 
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s’han d’imposar quan, mitjançant violència o intimidació, forci un menor de setze anys a 
participar en actes de naturalesa sexual amb un tercer o a realitzar-los sobre si mateix. 

 3.  Quan l’atac consisteix en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres 
corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable ha de ser castigat amb 
la pena de presó de vuit a dotze anys en el cas de l’apartat 1, i amb la pena de dotze a quinze 
anys en el cas de l’apartat 2 de. 

 4.  Les conductes previstes en els tres apartats anteriors han de ser castigades amb la pena de 
presó corresponent a la meitat superior quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 a)  Quan l’escàs desenvolupament intel·lectual o físic de la víctima, o el fet de tenir un trastorn 
mental, l’hagi col·locat en una situació d’indefensió total i, en tot cas, quan sigui menor de 
quatre anys.

 b)  Quan els fets es cometin per l’actuació conjunta de dues o més persones
 c)  Quan la violència o intimidació exercides tinguin un caràcter particularment degradant o 

vexatori.
 d)  Quan, per a l’execució del delicte, el responsable s’hagi prevalgut d’una relació de superioritat 

o parentiu, per ser ascendent, o germà, per naturalesa o adopció, o afins amb la víctima.
 e)  Quan el culpable hagi posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la vida 

o la salut de la víctima.
 f)  Quan la infracció s’hagi comès dins d’una organització o d’un grup criminal que es dediqui a 

la realització d’aquestes activitats.
 5.  En tots els casos que preveu aquest article, quan el culpable s’hagi prevalgut de la seva condició 

d’autoritat, agent d’aquesta o funcionari públic, s’ha d’imposar,, a més, la pena d’inhabilitació 
absoluta de sis a dotze anys.

Article 183 ter
 1.  Qui, a través d’internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació i 

la comunicació, contacti amb un menor de setze anys i proposi concertar una trobada 
amb aquest per tal de cometre qualsevol dels delictes descrits en els articles 183 i 189. 
Sempre que aquesta proposta s’acompanyi d’actes materials encaminats a l’acostament, 
ha de ser castigat amb la pena d’un a tres anys de presó o multa de dotze a vint-i-
quatre mesos, sense perjudici de les penes corresponents als delictes comesos en el 
seu cas. Les penes s’han d’imposar a la meitat superior quan l’acostament s’obtingui 
mitjançant coacció, intimidació o engany.

 2.  Qui, a través d’internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació i 
la comunicació, contacti amb un menor de setze anys i dugui a terme actes dirigits a 
entabanar-lo perquè li faciliti material pornogràfic o li mostri imatges pornogràfiques 
en les quals es representi o aparegui un menor ha de ser castigat amb una pena de 
presó de sis mesos a dos anys.

Art 183 quater
El consentiment lliure del menor de setze anys exclourà de la responsabilitat penal pels 
delictes que preveu aquest capítol quan l’autor sigui una persona propera al menor per 
edat i grau de desenvolupament i maduresa.
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Article 184 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
Qui sol·liciti favors de naturalesa sexual per a si mateix o per a un tercer, prevalent-se d’una situació 
de superioritat laboral, docent o anàloga, amb l’anunci exprés o tàcit de causar a la víctima un mal 
relacionat amb les expectatives legítimes que pugui tenir en l’àmbit d’aquesta relació, ha de ser 
castigat com a autor d’assetjament sexual amb la pena d’arrest de dotze a vint-i-quatre caps de 
setmana o una multa de sis a dotze mesos.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
 1.  Qui sol·liciti favors de naturalesa sexual per a si mateix o per a un tercer, en l’àmbit d’una 

relació laboral, docent o de prestació de serveis, continuada o habitual, i amb aquest 
comportament provoqui a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, 
hostil o humiliant, ha de ser castigat, com a autor d’assetjament sexual, amb la pena 
d’arrest de sis a dotze caps de setmana o una multa de tres a sis mesos.

 2.  Si el culpable d’assetjament sexual ha comès el fet prevalent-se d’una situació de superioritat 
laboral, docent o jeràrquica, o amb l’anunci exprés o tàcit de causar a la víctima un mal relacionat 
amb les expectatives legítimes que aquella pugui tenir en l’àmbit de la relació indicada, la pena 
ha de ser d’arrest de dotze a vint-i-quatre caps de setmana o una multa de sis a dotze mesos.

 3.  Quan la víctima sigui especialment vulnerable, degut a la seva edat, malaltia o situació, 
la pena ha de ser d’arrest de dotze a vint-i-quatre caps de setmana o una multa de sis a 
dotze mesos, en els casos que preveu l’apartat 1, de presó de sis mesos a un any en els 
casos previstos en l’apartat 2 d’aquest article. 

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
 1.  Qui sol·liciti favors de naturalesa sexual per a si mateix o per a un tercer, en l’àmbit d’una relació 

laboral, docent o de prestació de serveis, continuada o habitual, i amb aquest comportament 
provoqui a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant, ha de 
ser castigat, com a autor d’assetjament sexual, amb la pena de presó de tres a cinc mesos o 
una multa de sis a deu mesos.

 2.  Si el culpable d’assetjament sexual ha comès el fet prevalent-se d’una situació de superioritat 
laboral, docent o jeràrquica, o amb l’anunci exprés o tàcit de causar a la víctima un mal relacionat 
amb les expectatives legítimes que aquella pugui tenir en l’àmbit de la relació indicada, la pena 
haurà de ser de presó de cinc a set mesos o multa de deu a catorze mesos. 

 3.  Quan la víctima sigui especialment vulnerable, degut a la seva edat, malaltia o situació, la pena ha 
de ser de presó de cinc a set mesos o multa de deu a catorze mesos, en els casos que preveu 
l’apartat 1, de presó de sis mesos a un any en els casos previstos en l’apartat 2 d’aquest article.

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010 de 22 de juny de 2010
—

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015
Article 184
—
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Article 185 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
Qui executi o faci executar a altres persones actes d’exhibició obscena davant de menors d’edat o 
incapacitats ha de ser castigat amb la pena de multa de tres a deu mesos.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
Qui executi o faci executar a una altra persona actes d’exhibició obscena davant de menors d’edat 
o incapacitats ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de sis a 
dotze mesos.

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
Qui executi o faci executar a una altra persona actes d’exhibició obscena davant de menors d’edat 
o incapacitats ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de dotze a 
vint-i-quatre mesos.

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010
—

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015
Qui executi o faci executar a una altra persona actes d’exhibició obscena davant de menors d’edat 
o persones amb discapacitat necessitades d’una protecció especial ha de ser castigat amb la 
pena de presó de sis mesos a un any o multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

Article 186 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
Qui, per qualsevol mitjà directe, difongui, vengui o exhibeixi material pornogràfic entre menors 
d’edat o incapacitats ha de ser castigat amb la pena de multa de tres mesos a deu mesos.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
Qui, per qualsevol mitjà directe, vengui, difongui o exhibeixi material pornogràfic entre menors 
d’edat o incapacitats ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de 
sis a dotze mesos.

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
Qui, per qualsevol mitjà directe, vengui, difongui o exhibeixi material pornogràfic entre menors 
d’edat o incapacitats ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de sis 
a dotze mesos.

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010
—
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01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015
Qui, per qualsevol mitjà directe, vengui, difongui o exhibeixi material pornogràfic entre menors 
d’edat o persones amb discapacitat necessitades d’una protecció especial, ha de ser castigat 
amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos.

Article 187 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
 1.  Qui indueixi, promogui, afavoreixi o faciliti la prostitució d’una persona menor d’edat o 

incapacitada ha de ser castigat amb les penes de presó d’un a quatre anys i multa de dotze a 
vint-i-quatre mesos. 

 2.  Incorren en la pena de presó prevista en la meitat superior i, a més, en la d’inhabilitació absoluta 
de sis a dotze anys, aquells que realitzin les conductes anteriors prevalent-se de la seva condició 
d’autoritat, agent d’aquesta o funcionari públic.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
 1.  Qui indueixi, promogui, afavoreixi o faciliti la prostitució d’una persona menor d’edat o 

incapacitada, ha de ser castigat amb les penes de presó d’un a quatre anys i multa de dotze a 
vint-i-quatre mesos. 

 2.  Incorren en la pena de presó indicada en la meitat superior i, a més, en la d’inhabilitació 
absoluta de sis a dotze anys, aquells que realitzin els fets anteriors prevalent-se de la seva 
condició d’autoritat, agent d’aquesta o funcionari públic.

 3.  S’han d’imposar les penes superiors en grau a les previstes en els apartats anteriors, en 
els casos respectius, quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot 
de caràcter transitori, que es dediqui a la realització d’aquestes activitats.

01-10-2004 Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
—

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010

 1.  Qui indueixi, promogui, afavoreixi o faciliti la prostitució d’una persona menor d’edat o 
incapacitada ha de ser castigat amb les penes de presó d’un a cinc anys i multa de dotze a 
vint-i-quatre mesos. La mateixa pena s’ha d’imposar a qui sol·liciti, accepti o obtingui, a 
canvi d’una remuneració o promesa, una relació sexual amb una persona menor d’edat 
o incapacitada.

 2.  Qui realitzi les conductes descrites a l’apartat 1 d’aquest article, i la víctima de les quals 
sigui menor de tretze anys, ha de ser castigat amb la pena de presó de quatre a sis anys.
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 3.  S’han d’imposar les penes superiors en grau a les previstes en els apartats anteriors, en els 
casos respectius, quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter 
transitori, que es dediqui a la realització d’aquestes activitats.

 4.  S’han d’imposar les penes superiors en grau a les previstes en els apartats anteriors, en els 
casos respectius, quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter 
transitori, que es dediqui a la realització d’aquestes activitats.

 5.  Les penes assenyalades s’imposen en els seus respectius casos sense perjudici de les 
que corresponguin per les infraccions contra la llibertat o indemnitat sexual comeses 
sobre els menors o incapacitats.

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015
 1.  Qui, emprant violència, intimidació o engany, o abusant d’una situació de superioritat o 

de necessitat o vulnerabilitat de la víctima, determini una persona major d’edat a exercir 
o mantenir-se en la prostitució, ha de ser castigat amb les penes de presó de dos a cinc anys 
i multa de dotze a vint-i-quatre mesos. 

S’ha d’imposar la pena de presó de dos a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos 
a qui es lucri explotant la prostitució d’una altra persona, fins i tot amb el consentiment 
de la mateixa. En tot cas, s’entendrà que hi ha explotació quan es doni alguna de les 
circumstàncies següents: 

 a) Que la víctima es trobi en una situació de vulnerabilitat personal o econòmica.
 b)  Que s’imposin, per al seu exercici, condicions carregoses, desproporcionades o abusives.
 2.  S’han d’imposar les penes previstes en els apartats anteriors en la meitat superior, en 

els casos respectius, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

 a)  Quan el culpable s’hagi prevalgut de la seva condició d’autoritat, agent d’aquesta o 
funcionari públic. En aquest cas, s’ha d’aplicar, a més, la pena d’inhabilitació absoluta 
de sis a dotze anys.

 b)  Quan el culpable pertanyi a una organització o grup criminal que es dediqui a la realització 
d’aquestes activitats.

 c)  Quan el culpable hagi posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la 
vida o la salut de la víctima.

 3.  Les penes assenyalades s’han d’imposar en els seus respectius casos sense perjudici de les que 
corresponguin per les agressions o abusos sexuals comesos sobre la persona prostituïda.

Article 188 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
 1.  Qui determini, coactivament, mitjançant engany o abusant d’una situació de necessitat o 

superioritat, una persona major d’edat a exercir la prostitució o a mantenir-s’hi ha de ser castigat 
amb les penes de presó de dos a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

 2.  Incorreran, a més, en la pena d’inhabilitació absoluta de sis a dotze anys aquells que realitzin 
les conductes descrites en l’apartat anterior, prevalent-se de la seva condició d’autoritat pública, 
agent d’aquesta o funcionari públic. 
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 3.  Si aquelles conductes s’exerceixen en un menor d’edat o incapacitat, s’ha d’imposar la pena 
superior en grau.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
 1.  Qui determini, fent servir violència, intimidació o engany, o abusant d’una situació de 

superioritat o de necessitat o de vulnerabilitat de la víctima, una persona major d’edat a 
exercir la prostitució o a mantenir-s’hi, ha de ser castigat amb les penes de presó de dos a quatre 
anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

 2.  S’ha de castigar amb les mateixes penes qui, directament o indirecta, afavoreixi 
l’entrada, estada o sortida del territori nacional de persones amb el propòsit de la seva 
explotació sexual emprant violència, intimidació o engany, o abusant d’una situació de 
superioritat o de necessitat o vulnerabilitat de la víctima.

 3.  S’han d’imposar les penes corresponents en la seva meitat superior i, a més, la pena 
d’inhabilitació absoluta de sis a dotze anys, a qui realitzin les conductes descrites en els apartats 
anteriors, en els casos respectius, prevalent-se de la seva condició d’autoritat pública, agent 
d’aquesta o funcionari públic.

 4.  Si les conductes esmentades es realitzen sobre una persona menor d’edat o incapacitada 
per iniciar-la o mantenir-la en situació de prostitució, s’ha d’imposar al responsable la 
pena superior en grau a aquella que correspongui segons els apartats anteriors.

 5.  Les penes assenyalades s’imposaran en els seus respectius casos sense perjudici 
d’aquelles que corresponguin per les agressions o abusos sexuals comesos sobre la 
persona prostituïda.

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003
 1.  Qui determini, fent servir violència, intimidació o engany, o abusant d’una situació de superioritat 

o de necessitat o de vulnerabilitat de la víctima, una persona major d’edat a exercir la prostitució 
o a mantenir-s’hi ha de ser castigat amb les penes de presó de dos a quatre anys i una multa 
de dotze a vint-i-quatre mesos. En la mateixa pena ha d’incórrer aquell que es lucri 
explotant la prostitució d’una altra persona, fins i tot amb el seu consentiment. 

 2.  S’han d’imposar les penes corresponents en la meitat superior i, a més, la pena d’inhabilitació 
absoluta de sis a dotze anys, a aquells que realitzin les conductes descrites en l’apartat 
anterior, en els casos respectius, prevalent-se de la seva condició d’autoritat pública, agent 
d’aquesta o funcionari públic.

 3.  Si les conductes esmentades es realitzen sobre una persona menor d’edat o incapacitada per 
iniciar-la o mantenir-la en una situació de prostitució, s’ha d’imposar al responsable la pena 
superior en grau que correspongui segons els apartats anteriors.

 4.  Les penes assenyalades s’han d’imposar en els seus casos respectius, sense perjudici d’aquelles 
que corresponguin per les agressions o abusos sexuals comesos sobre la persona prostituïda.

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010
 1.  Qui determini, fent servir violència, intimidació o engany, o abusant d’una situació de superioritat 

o de necessitat o de vulnerabilitat de la víctima, una persona major d’edat a exercir la prostitució 
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o a mantenir-s’hi, ha de ser castigat amb les penes de presó de dos a quatre anys i multa de dotze 
a vint-i-quatre mesos. En la mateixa pena ha d’incórrer qui es lucri explotant la prostitució d’una 
altra persona, fins i tot amb el seu consentiment. 

 2.  Si les conductes esmentades es realitzen sobre una persona menor d’edat o incapacitada per 
iniciar-la o mantenir-la en una situació de prostitució, s’ha d’imposar al responsable la pena de 
presó de quatre a sis anys.

 3.  Qui dugui a terme la conducta que preveu l’apartat anterior, la víctima de la qual sigui 
menor de tretze anys, ha de ser castigat amb la pena de presó de cinc a deu anys. 

 4.  S’imposaran les penes previstes en els apartats anteriors en la meitat superior, en els 
casos respectius, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 a)  Quan el culpable s’hagi prevalgut de la seva condició d’autoritat, agent d’aquesta o 
funcionari públic. En aquest cas, s’ha d’aplicar, a més, la pena d’inhabilitació absoluta 
de sis a dotze anys.

 b)  Quan el culpable pertanyi a una organització o grup criminal que es dediqui a la 
realització d’aquestes activitats.

 c)  Quan el culpable hagi posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la 
vida o la salut de la víctima. 

 5. Les penes assenyalades s’imposen en els seus casos respectius sense perjudici d’aquelles que 
corresponguin per les agressions o abusos sexuals comesos sobre la persona prostituïda. 

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015
 1.  Qui indueixi, promogui, afavoreixi o faciliti la prostitució d’ un menor d’edat o una 

persona amb discapacitat necessitada d’una protecció especial, o es lucri amb això o 
exploti d’alguna manera un menor o a una persona amb discapacitat per a aquests fins, 
ha de ser castigat amb les penes de presó de dos a cinc anys i una multa de dotze a vint-i-
quatre mesos. 

  Si la víctima és menor de setze anys, s’ha d’imposar la pena de presó de quatre a vuit anys i 
una multa de dotze a vint-i-quatre mesos. 

 2.  Si els fets descrits en l’apartat anterior es cometen amb violència o intimidació, a més 
de les penes de multa previstes, s’ha d’imposar la pena de presó de cinc a deu anys si 
la víctima és menor de setze anys, i la pena de presó de quatre a sis anys en els altres 
casos.

 3.  S’han d’imposar les penes superiors en grau a les previstes si les conductes es realitzen 
sobre una persona menor d’edat o incapacitada per tal d’iniciar-la o mantenir-la en situació de 
prostitució, s’ha d’imposar al responsable la pena de presó de quatre a sis anys.

 4.  S’han d’imposar les penes superiors en grau previstes en els apartats anteriors en la seva 
meitat superior, en els seus casos respectius, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 a)  Quan la víctima sigui especialment vulnerable, degut a la seva edat, malaltia, 
discapacitat o situació.

 b)  Quan, per a l’execució del delicte, el responsable s’hagi prevalgut d’una relació de 
superioritat o parentiu, per ser ascendent, descendent, germà, per naturalesa o 
adopció, o afins, amb la víctima.
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 c) Quan, per a l’execució del delicte, el responsable s’hagi prevalgut de la seva condició 
d’autoritat, agent d’aquesta o funcionari públic. En aquest cas, s’ha d’imposar, a més, una 
pena d’inhabilitació absoluta de sis a dotze anys.

 d) Quan el culpable hagi posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la vida o la 
salut de la víctima.

 e) Quan els fets s’hagin comès per l’actuació conjunta de dues o més persones.
 f) Quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter transitori, 

que es dediqui a la realització d’aquestes activitats.
 5.  Qui sol·liciti, accepti o obtingui, a canvi d’una remuneració o promesa, una relació sexual 

amb una persona menor d’edat o una persona amb discapacitat necessitada d’una 
protecció especial ha de ser castigat amb una pena d’un a quatre anys de presó. Si el 
menor no ha complert els setze anys, s’ha d’imposar una pena de dos a sis anys de presó.

 6.  Les penes assenyalades s’imposen en els seus casos respectius, sense perjudici d’aquelles que 
corresponguin per les infraccions contra la llibertat o indemnitat sexual comeses sobre 
els menors i persones amb discapacitat necessitades d’una protecció especial.

Article 189 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
 1.  Qui utilitzi un menor d’edat o un incapacitat per a espectacles exhibicionistes o pornogràfics ha 

de ser castigat amb la pena de presó d’un a tres anys.

 2.  Qui tingui sota la seva potestat, tutela, guarda o acolliment un menor d’edat o incapacitat i que, 
coneixent la situació de prostitució d’aquest, no faci el possible per impedir la seva continuació 
en tal situació, o no acudeixi a l’autoritat per al mateix fi si no té mitjans per a la seva custòdia, 
incorrerà en la pena de multa de tres a deu mesos. 

 3.  El ministeri fiscal promourà les accions pertinents per tal de privar de la pàtria potestat, tutela, 
guarda o acolliment familiar la persona que incorri en algunes de les conductes esmentades en 
el paràgraf anterior.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril de 1999
 1.  Ha de ser castigat amb la pena de presó d’un a tres anys:

 a)  Qui utilitzi menors d’edat o incapacitats per a espectacles exhibicionistes o pornogràfics, tant 
públics com privats, o per tal d’elaborar qualsevol classe de material pornogràfic, o 
financi qualsevol d’aquestes activitats.

 b) Qui produeixi, vengui, distribueixi, exhibeixi o faciliti la producció, venda, difusió o 
exhibició, per qualsevol mitjà, de material pornogràfic en l’elaboració del qual hagin 
estat utilitzats menors d’edat o incapacitats, encara que el material tingui l’origen a 
l’estranger o sigui desconegut.

Qui posseeixi aquest material per a la realització de qualsevol d’aquestes conductes 
se li ha d’imposar la pena en la meitat inferior.

 2.  S’ha d’imposar la pena superior en grau quan el culpable pertanyi a una organització 
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o associació, fins i tot de caràcter transitori, que es dediqui a la realització d’aquestes 
activitats.

 3.  Qui faci participar un menor o incapacitat en un comportament de naturalesa sexual 
que perjudiqui l’evolució o desenvolupament de la personalitat d’aquest ha de ser 
castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos.

 4.  Qui tingui sota la seva potestat, tutela, guarda o acolliment, un menor d’edat o incapacitat, i que, 
amb coneixement del seu estat de prostitució o corrupció, no faci el possible per impedir 
la seva continuació en tal estat, o no acudeixi a l’autoritat competent per al mateix fi si no té 
mitjans per a la custòdia del menor o incapacitat, ha de ser castigat amb la pena de multa 
de sis a dotze mesos.

 5.  El ministeri fiscal promourà les accions pertinents per tal de privar de la pàtria potestat, tutela, 
guarda o acolliment familiar, si escau, la persona que incorri en alguna de les conductes 
descrites en l’apartat anterior. 

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003

 1.  Ha de ser castigat amb la pena de presó d’un a quatre anys:

 a)  Qui utilitzi menors d’edat o incapacitats per a espectacles exhibicionistes o pornogràfics, tant 
públics com privats, o per tal d’elaborar qualsevol classe de material pornogràfic, sigui quin 
sigui el seu suport, o financi qualsevol d’aquestes activitats.

 b)  Qui produeixi, vengui, distribueixi, exhibeixi o faciliti la producció, venda, difusió o exhibició, 
per qualsevol mitjà, de material pornogràfic en l’elaboració del qual hagin estat utilitzats 
menors d’edat o incapacitats, o el posseeixi per a aquests fins, encara que el material 
tingui l’origen a l’estranger o sigui desconegut.

Qui posseeixi aquest material per a la realització de qualsevol d’aquestes conductes se li ha 
d’imposar la pena en la meitat inferior.

 2.  Qui, per al seu propi ús, posseeixi material pornogràfic en l’elaboració del qual s’hagin 
utilitzat menors d’edat o ha de ser castigat amb la pena de tres mesos a un any de 
presó o amb multa de sis mesos a dos anys.

 3.  Han de ser castigats amb la pena de presó de quatre a vuit anys aquells que realitzin els 
actes previstos en l’apartat 1 d’aquest article quan es doni alguna de les circumstàncies 
següents:

 a)  Quan s’utilitzin nins menors de 13 anys.

 b)  Quan els fets tinguin un caràcter particularment degradant o vexatori

 c)  Quan els fets siguin d’una gravetat especial pel que fa al valor econòmic del material 
pornogràfic.

 d)  Quan el material pornogràfic representi nins o incapacitats que són víctimes de 
violència física o sexual.

 e)  Quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter 
transitori, que es dediqui a la realització d’aquestes activitats. 
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 f)  Quan el responsable sigui ascendent, tutor, curador, guardador, mestre o qualsevol 
altra persona encarregada, de fet, o de dret, del menor o incapacitat. 

 4.  Qui faci participar un menor o incapacitat en un comportament de naturalesa sexual que 
perjudiqui l’evolució o desenvolupament de la personalitat d’aquest ha de ser castigat amb la 
pena de presó de sis mesos a un any.

 5.  Qui tingui sota la seva potestat, tutela, guarda o acolliment, un menor d’edat o incapacitat, i que, 
amb coneixement del seu estat de prostitució o corrupció, no faci el possible per impedir la seva 
continuació en tal estat, o no acudeixi a l’autoritat competent per al mateix fi si no té mitjans 
per a la custòdia del menor o incapacitat, ha de ser castigat amb la pena de presó de tres a sis 
mesos o multa de sis a dotze mesos.

 6.  El ministeri fiscal ha de promoure les accions pertinents per tal de privar de la pàtria potestat, 
tutela, guarda o acolliment familiar, si escau, la persona que incorri en alguna de les conductes 
descrites en l’apartat anterior. 

 7.  S’ha de castigar amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis mesos 
a dos anys qui produeixi, vengui, distribueixi, exhibeixi o faciliti, per qualsevol mitjà, 
material pornogràfic en el qual, sense utilitzar directament menors o incapacitats, 
s’empri la seva veu o imatge alterada o modificada. 

 8.  En els casos que preveuen els apartats anteriors, es poden imposar les mesures previstes 
en l’article 129 d’aquest Codi, quan el culpable pertanyi a una societat, organització o 
associació, que es dediqui a la realització d’aquestes activitats.

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010

 1.  Serà castigat amb la pena de presó d’un a cinc anys:

 a)  Qui capti o utilitzi menors d’edat o incapacitats amb fins o en espectacles exhibicionistes o 
pornogràfics, tant públics com privats, o per elaborar qualsevol classe de material pornogràfic, 
sigui quin sigui el suport, o financi qualsevol d’aquestes activitats, o es lucri amb elles.

 b)  Qui produeixi, vengui, distribueixi, exhibeixi, ofereixi o faciliti la producció, venda, difusió o 
exhibició, per qualsevol mitjà, de material pornogràfic, en l’elaboració del qual hagin estat 
utilitzats menors d’edat o incapacitats, o el posseeixi per a aquestes finalitats, encara que el 
material tingui el seu origen a l’estranger o sigui desconegut.

 2.  Qui, per al seu propi ús, posseeixi material pornogràfic, en l’elaboració del qual s’hagin utilitzat 
menors d’edat o incapacitats, ha de ser castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó o 
amb multa de sis mesos a dos anys.

 3.  Han de ser castigats amb la pena de presó de cinc a nou anys els que realitzin els actes previstos 
en l’apartat 1 d’aquest article quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 a)  Quan s’utilitzin nins menors de 13 anys.
 b)  Quan els fets tinguin un caràcter particularment degradant o vexatori
 c)  Quan els fets siguin d’una gravetat especial pel que fa al valor econòmic del material 

pornogràfic.
 d)  Quan el material pornogràfic representi infants o incapacitats que són víctimes de violència 

física o sexual.
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 e)  Quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter transitori, que 
es dediqui a la realització d’aquestes activitats. 

 f)  Quan el responsable sigui ascendent, tutor, curador, guardador, mestre o qualsevol altra 
persona encarregada, de fet, o de dret, del menor o incapacitat. 

 4.  Qui faci participar un menor o incapacitat en un comportament de naturalesa sexual que 
perjudiqui l’evolució o desenvolupament de la personalitat d’aquest, ha de ser castigat amb la 
pena de presó de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos.

 5.  Qui tingui sota la seva potestat, tutela, guarda o acolliment, un menor d’edat o incapacitat, i que, 
amb coneixement del seu estat de prostitució o corrupció, no faci el possible per impedir la seva 
continuació en tal estat, o no acudeixi a l’autoritat competent per al mateix fi si no té mitjans per 
a la custòdia del menor o incapacitat, ha de ser castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos 
o multa de sis a dotze mesos.

 6.  El ministeri fiscal ha de promoure les accions pertinents per tal de privar de la pàtria potestat, 
tutela, guarda o acolliment familiar, si escau, la persona que incorri en alguna de les conductes 
descrites en l’apartat anterior. 

 7.  S’ha de castigar amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis mesos a dos anys 
qui produeixi, vengui, distribueixi, exhibeixi o faciliti, per qualsevol mitjà, material pornogràfic 
en el qual, sense haver utilitzat directament menors o incapacitats, s’empri la seva veu o imatge 
alterada o modificada.

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015

1. Ha de ser castigat amb la pena de presó d’un a cinc anys:

 a)  Qui capti o utilitzi menors d’edat o persones amb discapacitat necessitades d’una 
protecció especial amb fins o en espectacles exhibicionistes o pornogràfics, tant públics 
com privats, o per elaborar qualsevol classe de material pornogràfic, sigui quin sigui el suport, 
o financi qualsevol d’aquestes activitats.

 b)  Qui produeixi, vengui, distribueixi, exhibeixi, ofereixi o faciliti la producció, venda, difusió 
o exhibició per qualsevol mitjà de pornografia infantil o en l’elaboració de la qual 
s’hagin utilitzat persones amb discapacitat necessitades d’una protecció especial, 
o la posseeixi per a aquests fins, encara que el material tingui l’origen a l’estranger o sigui 
desconegut.

A l’efecte d’aquest títol, es considera pornografia infantil, o en l’elaboració de la qual s’hagi 
utilitzat persones amb discapacitat necessitades d’una protecció especial: 

 a)  Tot material que representi de manera visual un menor o una persona amb 
discapacitat necessitada d’una protecció especial participant d’una conducta 
sexualment explícita, real o simulada.

 b)  Tota representació dels òrgans sexuals d’un menor o persona amb discapacitat 
necessitada d’una protecció especial amb fins principalment sexuals.

 c)  Tot material que representi de manera visual una persona que sembli ser un menor 
participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada, o qualsevol 
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representació dels òrgans sexuals d’una persona que sembli ser un menor, amb fins 
principalment sexuals, llevat que la persona que sembli ser un menor resulti tenir en 
realitat divuit anys o més en el moment d’obtenir-se les imatges.

 d)  Imatges realistes d’un menor participant en una conducta sexualment explícita o 
imatges realistes dels òrgans sexuals d’un menor, amb fins principalment sexuals. 

  2.  Han de ser castigats amb la pena de presó de cinc a nou anys aquells que realitzin els actes 
previstos en l’apartat 1 d’aquest article quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 a)  Quan s’utilitzi nins menors de 16anys.

 b) Quan els fets tinguin un caràcter particularment degradant o vexatori

 c) Quan el material pornogràfic representi menors o persones amb discapacitat necessitades 
d’una protecció especial que siguin víctimes de violència física o sexual.

 d)  Quan el culpable hagi posat en perill, de manera dolosa o per imprudència greu, la 
vida o la salut de la víctima.

 e)  Quan el material pornogràfic sigui d’una importància notòria.

 f)  Quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter 
transitori, que es dediqui a la realització d’aquestes activitats.

 g)  Quan el responsable sigui ascendent, tutor, curador, guardador, mestre o qualsevol 
altra persona encarregada, de fet, encara que fos provisionalment, o de dret, del 
menor o persona amb discapacitat necessitada d’una protecció especial, o es tracti 
de qualsevol altre membre de la seva família que convisqui amb ell o d’una altra 
persona que hagi actuat abusant de la seva posició reconeguda de confiança o 
autoritat.

 h)  Quan concorri l’agreujant de reincidència.

 3.  Si els fets a què es refereix la lletra a) de l’apartat primer de l’apartat 1 s’han comès 
amb violència o intimidació, s’ha d’imposar la pena superior en grau a les previstes en 
els apartats anteriors. 

 4.  Qui assisteixi expressament a espectacles exhibicionistes o pornogràfics en què 
participin menors d’edat o persones amb discapacitat necessitades d’una protecció 
especial, ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys de presó. 

 5.  Qui, per al seu propi ús, adquireixi o posseeixi pornografia infantil, o en l’elaboració de la qual 
s’utilitzin persones amb discapacitat necessitades d’una protecció especial, ha de ser 
castigat amb la pena de tres mesos a un any de presó o amb multa de sis mesos a dos anys.

  La mateixa pena s’ha d’imposar a qui accedeixi expressament a pornografia infantil 
o en l’elaboració de la qual s’utilitzin persones amb discapacitat necessitades d’una 
protecció especial, per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 6.  Qui tingui sota la seva potestat, tutela, guarda o acolliment un menor d’edat o una persona 
amb discapacitat necessitada d’una protecció especial, i que, amb coneixement del seu 
estat de prostitució o corrupció, no faci el possible per impedir la seva continuació en tal estat, o 
no acudeixi a l’autoritat competent per al mateix fi si no té mitjans per a la custòdia del menor 
o incapacitat, ha de ser castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze 
mesos.
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 7.  El ministeri fiscal ha de promoure les accions pertinents per tal de privar de la pàtria potestat, 
tutela, guarda o acolliment familiar, si escau, la persona que incorri en alguna de les conductes 
descrites en l’apartat anterior. 

 8.  Els jutges i tribunals han d’ordenar l’adopció de les mesures necessàries per a la retirada 
de les pàgines web o aplicacions d’Internet que continguin o difonguin pornografia 
infantil o en l’elaboració de les quals s’hagin utilitzat persones amb discapacitat 
necessitades d’una protecció especial o, si escau, per bloquejar l’accés a les mateixes 
als usuaris d’Internet que es trobin en territori espanyol.

Aquestes mesures poden ser acordades amb caràcter cautelar a petició del ministeri 
fiscal.

Article 190 del Codi penal

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre de 1995
La condemna d’un jutge o tribunal estranger, imposada per delictes compresos en aquest capítol, 
s’ha d’equiparar a les sentències dels jutges o tribunals espanyols als efectes d’aplicació de 
l’agreujant de reincidència.

21-05-1999: Llei orgànica 11/1999. de 30 d’abril de 1999

La condemna d’un jutge o tribunal estranger, imposada per delictes compresos en aquest capítol, 
s’ha d’equiparar a les sentències dels jutges o tribunals espanyols als efectes de l’aplicació de la 
circumstància agreujant de reincidència.

01-10-2004: Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre de 2003

—

23-12-2010: Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny de 2010

—

01-07-2015: Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de 2015

—

9. QUADRE COMPARATIU DELS EFECTES DE L’APARTAT SISÈ DE LA DISPOSICIÓ 
ADDICIONAL CINQUENA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE 
GARANTIA INTEGRAL DE LA LLIBERTAT SEXUAL

A continuació, hi ha un quadre comparatiu dels efectes de l’apartat sisè de la disposició 
addicional cinquena de l’Avantprojecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat 
sexual per la qual es modifica la rúbrica del títol VIII del llibre II de la Llei orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi penal.
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S’ha elaborat d’acord amb la versió amb els canvis incorporats derivats de la fase d’audiència 
i de les aportacions de les administracions públiques i organitzacions i associacions, enviada 
per a informe al Consell General del Poder Judicial, Consell Econòmic i Social i Consell Fiscal.

Agressió sexual, article 178 del Codi penal
ARTICLE DELICTE CONDUCTA TÍPICA PENA

178.1 Agressió 
sexual

Atemptat contra la llibertat sexual

Sense consentiment
(voluntat expressa)

Presó d’1-4 anys

178.2 Agressió 
sexual

Atemptat contra la llibertat sexual amb:
—  Violència/intimidació
—  Abús de superioritat
—  Vulnerabilitat
—  Privació de sentit

Presó d’1-4 anys

178.3 Tipus atenuat Actes de menor entitat, si no concorren les 
circumstàncies de l’article 180 Pena inferior en grau

Violació, article 179 del Codi penal, i tipus agreujats, article 180 del Codi penal
ARTICLE DELICTE CONDUCTA TÍPICA PENA

179 Violació Agressió sexual amb accés carnal Presó de 4-10 anys

180.1 Tipus agreujat

—  Dues o més persones
—  Violència extrema
—  Vulnerabilitat
—  Afectivitat
—  Armes
—  Drogues 

Presó de 2-6 anys (178.1) i
de 7-12 anys (179)

180.2 Tipus agreujat 2 o més agreujants Meitat superior / meitat 
inferior de la superior en grau

180.3 Tipus especial Autoritat o funcionari públic Inhabilitació absoluta de 6-12 
anys

Agressions sexuals a menors de 16 anys, articles 181, 182 i 183 del Codi penal
ARTICLE DELICTE CONDUCTA TÍPICA PENA

181.1 Tipus bàsic Actes de caràcter sexual amb menor de 
16 anys Presó de 2-6 anys

181.2 Tipus agreujat Agressió sexual 178 Presó de 5-10 anys

181.3 Tipus agreujat Accés carnal o introducció d’objectes 6-10 anys
10-15 anys (178)
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181.4 Tipus agreujat/
especial

—  Dues o més persones
—  Violència extrema
—  Vulnerabilitat
—  Afectivitat, convivència o parentiu 
—  Armes
—  Drogues

Meitat superior

Inhabilitació de 6-12 
anys (autoritat o 
funcionari públic)

182.1 Tipus bàsic Presenciar actes de caràcter sexual amb 
menor de 16 anys

Presó de 6 mesos a 2 
anys

182.2 Tipus agreujat Actes que siguin delictes de caràcter sexual Presó d’1-3 anys

183.1 Tipus bàsic Contactes tecnològics amb menor de 16 
anys (181-189)

Presó d’1-3 anys o
Multa de 12-24 mesos

Meitat superior 
(coacció, intimidació o 

engany)

183.2 Tipus bàsic Sol·licitud de material pornogràfic a 
menor de 16 anys

Presó de 6 mesos a 2 
anys

183 BIS Exclusió de 
responsabilitat penal

Assetjament sexual, article 184 del Codi penal
ARTICLE DELICTE CONDUCTA TÍPICA PENA

184.1 Tipus bàsic

Sol·licitar favors sexuals en l’àmbit 
laboral, docent o prestació de serveis amb 
resultat de situació objectiva i greument 
intimidatòria, hostil o humiliant

Presó de 6 mesos a 1 any 
o multa de 10-15 mesos i 

inhabilitació
de 12-15 mesos

184.2 Especial Superioritat laboral, docent o jeràrquica Presó d’1-2 anys i 
inhabilitació de 18-24 mesos

184.3 Agreujat Vulnerabilitat Meitat superior

Delictes relatius a la prostitució, articles 187, 187 bis i 189 bis del Codi penal
ARTICLE DELICTE CONDUCTA TÍPICA PENA

187.1 Tipus bàsic

Prostitució major d’edat amb
—  Violència/intimidació
—  Engany o abús de superioritat
—  Vulnerabilitat 

Presó de 3-6 anys i multa de 
12-24 mesos

187.2 Tipus bàsic Lucre per prostitució Presó de 2-4 anys i
multa de 6-18 mesos

187.3 Tipus 
especial

Autoritat
Funcionari públic Meitat superior

187.4 Concurs de 
delictes

187 BIS Tipus bàsic Locals on es desenvolupa prostitució Presó d’1-3 anys i multa de 
6-18 mesos

189 BIS Tipus 
especial Persona jurídica Multa en funció del benefici

Dissolució de persona jurídica
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Disposicions comunes, articles 190, 191 i 194 del Codi penal

Article 190 Condemna estrangera
Es reubica en el capítol VI
Efectes per a tot el títol VIII

Article 191.1 Requisits de procedibilitat (denúncia)

Majors d’edat:
—  De la víctima
—  Representant legal
—  Ministeri fiscal

Menors d’edat:
—  Ministeri fiscal

Article 194 bis Concurs de delictes
Si es castigassin els fets separadament amb la 
pena que correspongui per cada un
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Estudi del tractament judicial donat a les dones i a les seves filles i fills menors d’edat en els 
procediments de família en els quals es constata l’existència de violència de gènere 2021 

1. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI 

Amb aquest estudi, i gràcies a la confiança i l’impuls rebut de l’Institut Balear de la Dona, 
l’Asociación de Mujeres Juristas Themis presenta a la societat balear una aproximació 
a les consideracions que mereix en les resolucions judicials que decideixen la protecció 
prioritària dels drets d’infants i d’adolescents la constatació d’una convivència familiar i de 
parella marcada per manifestacions característiques de violència física, psicològica, sexual, 
econòmica o de control contra les dones. 

Les autores, Ángela Alemany Rojo, Cristina Colom Vaquer, Laura Fernández Gómez, M.ª 
Pino de la Nuez Ruiz i Paula Reyes Cano, juristes de Themis, han abordat les mancances, les 
fortaleses i els reptes de la resposta judicial a la violència contra les dones en altres treballs 
previs d’investigació juridicopràctica, individuals i col·lectius. Aquesta vegada ho fan sota la 
coordinació d’una advocada de llarga i reconeguda trajectòria feminista, Altamira Gonzalo 
Valgañón, després de sotmetre a anàlisi 101 resolucions judicials de l’Audiència Provincial 
de Palma, recaigudes en altres tants recursos d’apel·lació substanciats entre 2015 i 2021, 
amb l’objectiu d’avaluar en quina mesura i amb quins criteris s’ha prioritzat aquest interès 
a determinar el règim d’estades i de relació d’aquests i aquestes menors amb el progenitor 
responsable d’exercir aquesta violència. 

La Recomanació general núm. 33 del Comitè de les Nacions Unides per a l’Eliminació 
de la Discriminació contra la Dona, de 23 de juliol de 2015, sobre l’accés de les dones a 
la justícia, exhorta a fer «estudis qualitatius crítics dels sistemes de justícia per destacar les 
pràctiques, els procediments i la jurisprudència que promouen o limiten el ple accés de la 
dona a la justícia». Únicament la constatació de quina és la pràctica judicial concreta en 
aplicar els instruments legals vigents que tenen per objecte la protecció a dones i menors 
davant la vulneració dels seus drets fonamentals ens donarà la mesura de l’avanç registrat 
en la tutela judicial efectiva de drets fonamentals de les dones i de les filles i fills a càrrec seu. 
Les principals dificultats en aquest progrés, com alerta la recomanació mateixa, radiquen en 
la resistència a abandonar vells i nous mites i estereotips d’arrel patriarcal sobre quin és el 
comportament correcte d’homes i dones, de manera que es privilegia per sobre de qualsevol 
altra consideració assegurar el dret del pare al control i al contacte amb la prole, quan la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides de 1989 preveu que el dret 
al contacte regular amb ambdós progenitors pertany a les persones menors, i no regeix quan 
hi hagi causa raonable per impedir-lo en benefici seu, com és el cas, sense cap dubte, de la 
constatació d’exposar els infants a una convivència marcada per la violència patriarcal, com 
s’ha assenyalat reiteradament en diverses convencions i resolucions de les Nacions Unides.

Les mancances del nostre sistema integral de prevenció, protecció i reparació enfront de 
les manifestacions de violència específica contra les dones, exemplar en l’enunciat legal 
estatal i en gran manera també en l’autonòmic, han estat assenyalades per resolucions 
del GREVIO (Grup d’Experts en la Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència 
Domèstica), en l’àmbit del Consell d’Europa, sobre el compliment del Conveni d’Istanbul 
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de 2014, i també pel Comitè de les Nacions Unides, com subratllen les autores de l’estudi. 
Aquest darrer va determinar el 2014 que l’actuació judicial i assistencial del nostre país 
va vulnerar drets fonamentals en el cas de González Carreño contra Espanya, quan es 
va incórrer en falta de la diligència deguda institucional a l’hora d’adoptar mesures 
adequades i efectives perquè els antecedents de violència domèstica fossin tinguts en 
compte en estipular els drets de custòdia i visita relatius als fills, a fi d’evitar posar en 
perill la seguretat de les víctimes de la violència, amb el resultat final de l’assassinat de la 
filla comuna. El Comitè menciona expressament aquest cas en la Recomanació general 
núm. 35, de 26 de juliol de 2017, que renova la Recomanació general núm. 19 sobre 
la violència contra la dona (1992).

El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, subscrit aquell mateix any, per lluitar contra 
tota mena de violència envers les dones, com recorda aquest estudi quan exposa el marc 
legal nacional i internacional vigent, va abordar aquestes mancances, i va estipular adoptar 
mesures per impedir l’establiment del règim d’estades quan els menors han estat exposats a 
aquesta violència, després d’evidenciar-se en nombroses de les compareixences de persones 
expertes en la Comissió del Pacte que, davant la protecció de l’interès prioritari dels infants, 
prevalia la tendència a garantir, per tots els mitjans possibles, la presència de pares amb 
antecedents de comportaments violents, dels quals aquests menors són víctimes directes i 
instruments per al control i la victimització de la mare. 

L’estadística judicial, que el Consell General del Poder Judicial ofereix trimestralment 
i anualment des de l’any 2005, ja ens alertava del nombre escàs d’ordres de protecció 
que, amb caràcter urgent, adopten alguna mesura encaminada a la suspensió del règim 
d’estades amb el progenitor violent (al voltant del 3 %) i de l’exercici de la pàtria potestat 
(inferior a l’1 %). 

En canvi, no hi ha estudis ni estadístiques judicials que il·lustrin quines són les mesures 
definitives que s’adopten en els processos de famílies davant els jutjats de violència sobre la 
dona o en jutjats civils ordinaris en els quals s’han detectat indicadors de violència. Aquest 
estudi tracta d’aportar coneixement sistematitzat sobre aquest tema en l’àmbit de les Illes 
Balears.

No obstant això, la conclusió més rellevant, quantitativament parlant, és que en més de dues 
terceres parts de les resolucions analitzades (67,33 %), en determinar el règim de custòdia 
i estades, no es fa cap consideració respecte de la protecció de filles i fills menors afectats 
davant els progenitors processats o condemnats per violència de gènere. 

Aquest silenci és eloqüent i significatiu d’una mancança en la incorporació de la perspectiva 
de gènere i infància als processos de família, i de la tendència, com assenyalen les autores, 
a considerar aquesta violència específica com un compartiment estanc que afecta la 
dona denunciant, violència que no és tinguda en compte a l’hora d’establir les mesures 
relacionades amb les persones menors, la qual cosa vulneraria el marc normatiu aplicable. 
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En aquesta investigació, i com a bona pràctica mereixedora de ser destacada, sí que s’ha 
constatat que en les 101 resolucions judicials de l’Audiència Provincial de Palma no s’ha 
recorregut a l’aplicació de la síndrome d’alienació parental, un constructe exemplificador 
de tots els estereotips que suposen negar la credibilitat de forma apriorística a les víctimes; 
amb això, redueixen la constatació de la violència a la categoria de conflicte entre iguals i 
n’impedeixen l’accés a la justícia com a última garantia de drets fonamentals. 

Quedarà per a futures investigacions avaluar l’eficàcia de la recent reforma legal feta mitjançant 
la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència 
davant la violència, en vigor des del 25 de juny de 2021, que dona compliment al mandat 
de suspensió d’estades contingut en el Pacte d’Estat, que tracta de reforçar la protecció de 
menors davant la violència, que, com recull aquest estudi, ha registrat en el tercer trimestre 
de 2021 un increment, encara que limitat, del nombre d’ordres de protecció, i que preserva 
els menors enfront del contacte amb el progenitor violent. En la mateixa mesura, s’haurà 
d’il·lustrar l’avanç en la incorporació de la perspectiva de gènere i infància en la pràctica del 
dret de família en aquest aspecte fonamental tant per a la protecció institucional diligent 
davant la violència, que perjudica greument el procés de desenvolupament en la infància i 
l’adolescència, com per erradicar-la definitivament i impedir que continuï normalitzant-se i 
transmetent-se a través de les generacions un patró de relacions basat en la desigualtat de 
drets i d’oportunitats entre homes i dones i en el recurs a la violència per perpetuar-la. 

Preservar la infància de la violència contra les dones és l’únic camí eficaç per erradicar-la i la 
nostra obligació com a societat.

M.ª Ángeles Jaime de Pablo 
Presidenta de l’Asociación de Mujeres Juristas Themis
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2. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI

Des que l’any 1987 constituírem l’Asociación de Mujeres Juristas Themis, hem dedicat 
part de la nostra feina a la investigació rigorosa del tractament que reben dones i infants 
dels tribunals en els procediments de família, particularment quan es donen situacions de 
violència de gènere, per assenyalar el que entenem com a bones o males pràctiques, i 
proposar els canvis, així com les modificacions legislatives, que en cada moment hem entès 
que eren necessaris per avançar cap a la igualtat real. Aquesta feina forma part d’aquesta 
activitat i té lloc en un moment en què, després de molts anys de lluita per prevenir i 
erradicar la violència de gènere, constatam que una de les dificultats per avançar cap al ple 
reconeixement dels nostres drets rau en el tractament que, amb freqüència, les dones i els 
infants reben en seus judicials quan aquestes denuncien les seves parelles o exparelles per 
alguna de les manifestacions de violència de gènere.

L’estudi té com a finalitat analitzar resolucions judicials, dictades per l’Audiència Provincial de 
Palma, per tal de conèixer el tractament que reben en els procediments judicials de família 
les dones i les seves filles i fills menors d’edat quan hi ha violència de gènere denunciada, així 
com en els altres casos en els quals, sense haver-hi denúncia per violència de gènere, pugui 
deduir-se dels fets acreditats o al·legats per les parts que hi ha hagut violència.

L’objectiu és conèixer la resposta judicial en aquests casos; comprovar si el fet que el tribunal 
constati que hi ha hagut violència de gènere comporta o no una resolució judicial en la qual 
s’adoptin mesures relatives a la pàtria potestat, el règim de custòdia i visites, l’atribució de 
l’ús del domicili familiar, la derivació a un punt de trobada familiar (PTF) o a serveis públics 
o privats d’atenció a la família, així com a l’adopció de qualsevol altra mesura que afecti 
menors en els diferents procediments de família. 

Igualment, per la importància que té, es pretén estudiar, en la mesura que hi constin transcrits 
totalment o parcialment en les resolucions judicials objecte d’estudi, els informes dels 
gabinets adscrits als jutjats, les seves recomanacions i si són o no seguides en les sentències. 
És, també, essencial comprovar si l’existència de violència de gènere és considerada i 
valorada en els informes pericials dels gabinets adscrits a jutjats (o externs), ja que, tot i no 
ser vinculants, són en molts de casos decisius. 

El Conveni del Consell d’Europa sobre la Prevenció i la Lluita contra la Violència contra 
la Dona i la Violència Domèstica (Conveni d’Istanbul), ratificat per Espanya el 6 de juny 
de 2014, reconeix que «la violència contra les dones és una manifestació del desequilibri 
històric entre la dona i l’home que ha portat a la dominació i a la discriminació de la dona 
per part de l’home, privant així la dona de la seva plena emancipació». També reconeix 
«que la naturalesa estructural de la violència contra les dones està basada en el gènere» i 
que s’entén com «una violació dels drets humans i una forma de discriminació contra les 
dones». Estableix com a objectiu, entre d’altres, protegir les dones contra totes les formes 
de violència, així com prevenir i eliminar aquest tipus de violència. 
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El concepte de gènere s’entén com la persistència d’actituds i d’estereotips sobre 
rols, comportaments i responsabilitats de dones i homes en la família i en la societat 
tradicionalment arrelats i socialment construïts, que es consideren propis de dones o 
d’homes. 

L’article 26 del Conveni d’Istanbul recull la necessitat de tenir en compte adequadament 
els drets i les necessitats de les persones menors exposades a totes les formes de violència. 
D’acord amb el Conveni, els estats parts han d’adoptar les mesures legislatives necessàries i 
prendre en consideració degudament l’interès superior d’aquestes.

Pel que fa a la custòdia, el dret de visites i la seguretat, l’article 31 del Conveni estableix 
l’obligatorietat dels estats parts d’adoptar les mesures legislatives o altres d’imprescindibles 
perquè, en el moment d’estipular els drets de custòdia i visita relatius a les filles i fills, es 
tinguin en compte els incidents de violència, així com que cap dret de visita o custòdia posi 
en perill els drets i la seguretat de la víctima i dels infants.

A Espanya, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, preveu l’afectació negativa de la violència de gènere en les 
persones menors. Per aquesta raó, els articles 65 i 66 contenen disposicions legals relatives 
a la suspensió de la pàtria potestat per al maltractador o la suspensió de la guarda i custòdia 
i el règim de visites.

Així mateix, la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció 
a la infància i l’adolescència, constitueix el marc legal, juntament amb el Codi civil, que 
regula els drets de les persones menors d’edat. De conformitat amb les observacions fetes 
pel Comitè sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides, aquesta norma disposa 
com a dret de les persones menors que el seu interès superior sigui una consideració 
primordial, i el defineix com un dret substantiu; un principi general de caràcter interpretatiu 
i una norma de procediment. 

L’article 2 de la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, reconeix a les persones menors d’edat 
que viuen en entorns de violència de gènere com a víctimes d’aquesta. Defineix què s’ha 
d’entendre per interès superior de les persones menors perquè aquest deixi de ser un 
concepte jurídic indeterminat, i estableix —pel que fa a aquest treball— el dret a viure en un 
ambient familiar adequat i lliure de violència; el dret a mantenir les seves relacions familiars, 
sempre que sigui possible i positiu per a la persona menor, i el dret a ser informada, oïda i 
escoltada, i que les seves opinions siguin preses en consideració en funció de la seva edat i 
maduresa. 

Des de dates més recents, la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a 
la infància i l’adolescència davant la violència, estableix com a objectiu garantir els drets 
fonamentals dels infants i adolescents a la seva integritat física, psíquica, psicològica i 
moral davant qualsevol forma de violència, assegurant el lliure desenvolupament de la seva 
personalitat i fixant mesures de protecció integral.
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Tot això en consonància amb el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere de 2017, el 
qual conté una àmplia sèrie de mesures per erradicar la violència sobre les dones, de les 
quals una part important és intensificar la protecció de les persones menors que són víctimes 
directes de la violència de gènere. 

L’eix 4 del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere gira entorn de la necessitat de protegir 
les persones menors de les greus conseqüències que té la violència de gènere en les seves 
vides i en el seu desenvolupament personal, per la qual cosa totes les mesures d’aquest eix 
estan dirigides a conèixer aquesta incidència negativa, reparar-la i protegir-ne els infants.

No obstant això, malgrat la normativa nacional i internacional i les advertències i els 
requeriments fets a l’Estat espanyol per organismes internacionals, com la Convenció 
sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) 
i el Grup d’Experts en la Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència 
Domèstica (GREVIO), l’estadística judicial ha posat de manifest, un any rere l’altre, com la 
mesura cautelar de suspensió de les visites de nins i nines amb el progenitor maltractador, 
així com la suspensió de la pàtria potestat, s’ha aplicat de manera excepcional.

En vista de tot el que s’ha exposat, com manifestàvem al principi, és fonamental elaborar un 
estudi exhaustiu de les resolucions judicials en els procediments de família en els quals hi ha 
violència de gènere denunciada, i també en els casos en què, sense que hi hagi cap denúncia, 
s’aporten o sorgeixen en el procediment indicis fundats de violència de gènere. L’objectiu 
primordial és determinar si els tribunals valoren les conseqüències pernicioses de la violència 
de gènere en les persones menors, aplicant mecanismes de protecció, o si, per contra, 
la constatació d’aquesta es configura com un compartiment estanc que afecta la dona 
denunciant, sense que se la tingui en compte amb relació a les mesures aplicables respecte 
de les persones menors, la qual cosa vulneraria totes les normes jurídiques esmentades.

Per tant, aquesta investigació té com a població destinatària les dones víctimes d’algun tipus 
de violència de gènere i les seves filles i fills menors en els processos de família en els quals 
es pot constatar que hi ha hagut violència de gènere. És rellevant destacar la transcendència 
que poden tenir les resolucions judicials en la perpetuació o en l’erradicació de les situacions 
de violència de gènere sobre menors, sovint difícilment visibles. Es pretén, així, amb l’anàlisi 
de les resolucions judicials dictades entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2021 per 
l’Audiència Provincial de Palma, aprofundir en el coneixement de com resolen les mesures 
relatives a la protecció de les persones menors en tots els procediments relatius a dret de 
família en els quals s’ha constatat l’existència de violència de gènere, i analitzar si s’apliquen 
o no criteris estereotipats que suposarien la manca de protecció de totes les víctimes de la 
violència de gènere que té lloc en l’àmbit familiar. Així mateix, s’estudiarà si les resolucions 
judicials es fonamenten en l’interès superior dels menors, al qual el Tribunal Suprem s’ha 
referit com «una qüestió d’ordre públic», procurant que els drets fonamentals dels infants 
resultin protegits i que això succeeixi de forma prioritària i preferent respecte dels altres 
implicats, a causa de la falta de capacitat del menor per actuar defensant els seus propis 
interessos. 
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Especialment rellevant és el dret dels menors a ser oïts i escoltats (articles 96.2 del Codi 
civil; articles 770.1.4 i 775.5 de la Llei d’enjudiciament civil; article 9 de la Llei 1/1996, de 15 
de gener, de protecció jurídica del menor, i article 3.e) de la Llei orgànica 8/2021), per la qual 
cosa l’estudi també s’adreça a verificar si es té en compte la seva opinió en els assumptes que 
els afecten, així com la manera en què els jutjats practiquen l’audiència i la resolen. La Llei 
orgànica 8/2021 persegueix reforçar l’exercici del dret dels infants i adolescents a «ser oïts, 
escoltats i que les seves opinions siguin tingudes en compte degudament en contextos de 
violència contra ells, assegurant la seva protecció i evitant la seva victimització secundària».

En la investigació també s’examina la qüestió relativa als casos en els quals la resolució 
analitzada procedeix d’un jutjat de violència sobre la dona amb responsabilitat penal 
vigent, ferma o no, respecte de la manera com aquesta és considerada a l’hora de resoldre 
qüestions com custòdies, visites, comunicacions i contactes amb les filles i fills, les formes 
de desenvolupament en punts de trobada familiar (PTF) i la valoració d’informes d’aquests. 
Es pretén, igualment, detectar la formació especialitzada, o no, dels i les operadors jurídics 
i professionals de l’Administració de justícia, així com dels gabinets implicats en el seu cas, 
que intervenen en les resolucions judicials.

Finalment, confiam que aquest estudi sigui d’utilitat per a les i els operadors jurídics 
preocupats pel mandat legal d’interpretar i d’aplicar el dret amb perspectiva de gènere.

3. METODOLOGIA

La recerca té els objectius específics següents:

 — Examinar com influeix la presència de violència de gènere en les decisions judicials dels 
procediments de família en els quals hi ha filles i fills menors.

 — Comprovar la incidència pràctica judicial de l’aplicació de les reformes operades per la 
Llei orgànica 8/2015.

 — Establir com es determina l’interès superior de la persona menor en contextos de 
violència de gènere, així com la consideració dels sentiments, les opinions i els desitjos 
de les persones menors d’edat.

 — Analitzar les custòdies que s’estableixen; les mesures sobre l’ús de l’habitatge, les 
pensions alimentàries i les compensatòries; els règims de comunicacions i estades 
establerts entre el pare agressor i les filles i fills; les circumstàncies en les quals 
s’estableix la suspensió o la limitació de la relació paternofilial, així com les derivacions 
als punts de trobada familiar (PTF).

 — Determinar en quines circumstàncies s’estableix la suspensió de l’exercici de la pàtria 
potestat o la privació d’aquesta.
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 — Examinar els informes dels equips psicosocials adscrits als jutjats, les seves 
recomanacions i si aquestes són seguides en les sentències.

 — Descobrir si en les resolucions judicials s’al·lega que hi ha la síndrome d’alienació 
parental (SAP) o altres nomenclatures que es nodreixen de la ideologia que la 
fonamenta, així com les conseqüències de d’utilitzar-les.

 — Esbrinar si els òrgans judicials recorren a serveis públics o privats d’atenció a la família 
o d’una altra naturalesa i amb quins objectius.

 — Estudiar les situacions de vulnerabilitat de les víctimes menors i com aquests contextos 
es prenen en consideració, o no, a l’hora de fixar la protecció i les mesures en les 
resolucions.

Per complir els objectius, s’ha duit a terme una anàlisi jurisprudencial per mitjà de les 
resolucions judicials publicades en el Centre de Documentació Judicial del Consell General 
del Poder Judicial (amb autorització prèvia per usar-les) i de col·leccions legislatives. Per triar 
la mostra, es va decidir estudiar les resolucions judicials de l’Audiència Provincial de Palma, 
dictades en el període comprès entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2021. D’aquesta 
manera, es fa coincidir amb el mes i any en què es va aprovar la Llei orgànica 8/2015, en 
la qual es van reconèixer les persones menors que viuen en entorns de violència de gènere 
com a víctimes d’aquesta.

La finalitat d’aquesta selecció ha estat valorar l’impacte de la consideració dels infants com 
a víctimes de la violència de gènere en les resolucions judicials estudiades en el període 
de temps establert. Com a criteris de recerca principal, es van utilitzar els paràmetres 
violència de gènere  /  custòdia. Si bé se’n van aplicar d’altres de més específics per 
respondre als objectius plantejats. Finalment, es van extreure 101 resolucions judicials, 
que es van sotmetre a una anàlisi quantitativa i qualitativa. Per procedir a l’anàlisi 
quantitativa, prèviament es va dissenyar una fitxa com a unitat bàsica de recollida 
de dades d’interès, en la qual es van utilitzar paràmetres d’acord amb els objectius 
pretesos. Aquesta fitxa va ser omplerta per a cadascuna de les resolucions judicials. 
Posteriorment, es va crear una base de dades en la qual es va bolcar el contingut de 
la informació recollida en les fitxes per analitzar les dades i obtenir resultats a través de 
les consultes i els encreuaments oportuns. Per a l’anàlisi qualitativa, s’ha examinat el 
discurs de les resolucions judicials per conèixer les posicions mantingudes al voltant de 
la violència de gènere i l’impacte que tenen en les persones, així com la presència de 
biaixos androcèntrics.

Abans de l’anàlisi jurisprudencial, es va dur a terme una revisió bibliogràfica d’estudis i 
d’estadístiques relacionats amb l’objecte de la recerca, per tal de comparar els resultats i 
avançar en el coneixement. Igualment, es va examinar la legislació nacional i internacional 
sobre la matèria.
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4. ANÀLISI LEGISLATIVA

 4.1. Antecedents i normativa nacional

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere, va ser una fita legislativa al nostre país. Per primera vegada, i gràcies a 
la lluita de les associacions feministes, es va conceptualitzar la violència de gènere com una 
forma de discriminació basada en la relació de poder dels homes sobre les dones. 

En l’exposició de motius va reconèixer que les situacions de violència sobre la dona afecten 
també les persones menors, que considera víctimes directes o indirectes. Encara que aquesta 
Llei no reconegués els infants com a víctimes directes, es va iniciar el camí per considerar-los 
com a tals,1 establint el seu dret a l’assistència i a la tutela dels seus drets i dotant els jutjats 
de violència sobre la dona de mesures anteriorment inexistents per protegir-los: suspensió 
del règim de visites, de guarda i custòdia, i de l’exercici de la pàtria potestat. Aquestes 
mesures estan previstes en els articles 65 i 66, en què s’indica que el jutge o jutgessa podria 
suspendre l’exercici de la pàtria potestat o de la guarda i custòdia, així com el règim de 
visites, a l’inculpat per violència de gènere.

No obstant això, el caràcter potestatiu d’aquestes mesures ha evidenciat les resistències dels 
operadors jurídics a aplicar-les. D’aquesta forma, si feim un recorregut per l’estadística del 
Consell General del Poder Judicial, comprovarem com s’han fet servir escassament, tant en 
l’àmbit estatal com a les Illes Balears.234

Taula 1. Adopció de mesures civils en les ordres de protecció i mesures de protecció 
incoades en els jutjats de violència (2006-2015)

 Ordres de protecció 
adoptades

Suspensió del règim 
de visites2

Suspensió de la 
pàtria potestat3

Suspensió de la 
guarda i custòdia4

Any Nacional Illes 
Balears Nacional Illes 

Balears Nacional Illes 
Balears Nacional Illes 

Balears

2006 27.078 666 4 % 2,70 % 0,3 0% 0 7 % 4,05 %

2007 27.967 956 6,80 % 1,90 % 3,40 % 0 0,40 % 6,10 %

2008 30.405 800 3,40 % 1,10 % 0,28 % 0 7,80 % 5,75 %

2009 28.782 705 3 % 2,80 % 0,30 % 0 8 % 4,39 %

1. Reyes Cano, P. (2019). El olvido de los derechos de la infancia en la violencia de género. Madrid: Reus, 318 p.

2. Percentatge sobre el total de les ordres de protecció adoptades i altres mesures cautelars.

3. Ibídem.

4. Ibídem.
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 Ordres de protecció 
adoptades

Suspensió del règim 
de visites2

Suspensió de la 
pàtria potestat3

Suspensió de la 
guarda i custòdia4

2010 25.531 996 2,90 % 1,60 % 0,30 % 0,60 % 7 % 3,31 %

2011 23.514 633 3,40 % 1,70 % 0,20 % 0 7,10 % 3,31 %

2012 21.245 672 3,10 % 0,89 % 0,40 % 0 7,10 % 1,78 %

2013 19.349 514 3 % 6,60 % 0,30 % 2,50 % 6,70 % 6,22 %

2014 18.775 427 3 % 5,15 % 0,30 % 0 5,70 % 7 %

2015 20.827 490 3,50 % 5 % 0,40 % 2 % 5,90 % 2 %

Font: Elaboració pròpia extreta de l’estadística judicial violència sobre la dona del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)

La Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la 
violència domèstica, va permetre que l’òrgan judicial, en els casos en què hi hagués indicis 
fundats de la comissió d’un delicte o d’una falta contra la vida, la integritat física o moral, 
la llibertat sexual, la llibertat o la seguretat, i que observàs una situació objectiva de risc, 
adoptàs una resolució per la qual establís mesures cautelars de naturalesa penal i civil. Les 
mesures cautelars penals són qualssevol de les que es preveuen en la legislació processal 
criminal. Les mesures de caràcter civil són el règim de custòdia, les visites, la comunicació i 
les estades amb les filles i fills menors, el règim de prestació d’aliments i qualsevol altra que 
consideri oportuna, a fi d’apartar la persona menor d’un perill o d’evitar-li perjudicis.

La facultat de suspendre l’exercici de la pàtria potestat o de la guarda i custòdia, així com 
el règim de visites, a l’inculpat per violència de gènere, prevista a l’article 65 i 66 de la 
Llei orgànica 1/2004, podria establir-se en el marc de les mesures previstes en l’ordre de 
protecció. Recordem que el darrer apartat de l’article 544 ter de la Llei d’enjudiciament 
criminal (LECrim) estableix que les mesures de caràcter civil contingudes a l’ordre de protecció 
tenen una vigència temporal de trenta dies, i que, perquè continuïn en vigor, cal que s’incoï 
un procediment de família davant la jurisdicció civil dins d’aquest termini.

Evidenciem que, en el període 2006-2015, en l’àmbit nacional el percentatge de mesures 
de suspensió del règim de visites (ordres de protecció i mesures de protecció incoades 
als jutjats de violència) es va situar al voltant del 3 %. A excepció de l’augment notable que 
hi ha l’any 2007 (6,8 %), l’any següent hi torna a haver els nivells anteriors. Tanmateix, a 
les Illes Balears, fins a l’any 2012, les xifres relatives a la suspensió del règim de visites es 
van situar per sota del nivell nacional. En aquest cas, s’observa com el 2013 es produeix un 
punt d’inflexió, en què n’augmenta la proporció significativament. D’aquesta manera, es 
passa del 0,89 % de l’any 2012 al 6,6 % del 2013, i es mantenen valors propers durant els 
anys 2014 i 2015. En qualsevol cas, aquestes dades mostren la ineficàcia d’aquesta mesura 
per protegir els drets de la infància en entorns de violència de gènere, atès que s’aplica de 
manera exigua. Amb referència a la suspensió de l’exercici de la pàtria potestat com a 
mesura civil en l’ordre de protecció, se n’observa una inaplicació generalitzada, tant a escala 
nacional com de les Illes Balears. La suspensió de la guarda i custòdia s’adopta en uns 
percentatges més elevats, tant a les Illes Balears com en l’àmbit nacional, però sense superar 
en cap dels dos casos el 7 %.



Estudi del tractament judicial donat a les dones i a les seves filles i fills menors d’edat en els 
procediments de família en els quals es constata l’existència de violència de gènere 2021 

237   

La Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, va conceptualitzar els infants com a víctimes de la violència de gènere. Modifica 
l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere. En l’exposició de motius s’especifiquen les 
conseqüències de la violència de gènere en la infància. Afirma que aquesta violència afecta les 
persones menors perquè en condiciona el desenvolupament, els causa seriosos problemes de 
salut, els converteix en un instrument per exercir domini i violència sobre la dona i afavoreix la 
transmissió intergeneracional de la conducta. La Llei orgànica 8/2015 afirma que «l’exposició 
dels menors a aquesta forma de violència a la llar, lloc en el qual precisament haurien d’estar 
més protegits, els converteix també en víctimes d’aquesta». Tanmateix, la visibilització de 
les conseqüències de la violència de gènere en els infants i la consideració d’aquests com a 
víctimes no van augmentar els nivells de protecció en els anys successius.

Taula 2. Adopció de mesures civils en les ordres de protecció i mesures de protecció 
incoades en els jutjats de violència (2016-2020)

 Ordres de protecció 
adoptades

Suspensió del règim 
de visites5

Suspensió de la 
pàtria potestat6  

Suspensió de la 
guarda i custòdia7

Any Nacional Illes 
Balears Nacional Illes 

Balears Nacional Illes 
Balears Nacional Illes 

Balears

2016 16.675 666 5,70 % 3,15 % 0,70 % 0 8,40 % 1,95 %

2017 26.044 956 2,90 % 1,77 % 0,40 % 0 4,80 % 1,77 %

2018 27.093 832 2,90 % 1,44 % 0,40 % 0 4,40 % 1,77 %

2019 28.682 1020 3,04 % 0,29 % 0,53 % 0 3,86 % 3,60 %

2020 25.289 956 3,01 % 0,20 % 0,72 % 0 4,27 % 0,31 %

Font: Elaboració pròpia extreta de l’estadística judicial violència sobre la dona del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)

Amb la promulgació de la Llei orgànica 8/2015 i la consideració dels infants com a víctimes 
directes de la violència de gènere, es va produir a escala nacional un increment de la mesura 
de suspensió del règim de visites, que va passar del 3,5 % de l’any 2015 al 5,7 % del 
2016. Tanmateix, en els anys successius decreix als nivells anteriors a la promulgació de la 
norma. Paradoxalment, a les Illes Balears, a partir de l’any 2016, s’observa un descens del 
percentatge, fins a arribar a l’any 2020, en el qual només es va adoptar aquesta mesura en 
el 0,2 % dels casos.

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, en l’article 65, defineix la violència masclista com «aquella que, com 
a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels 
homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones». Aquest 

5. Percentatge sobre el total de les ordres de protecció adoptades i d’ altres mesures cautelars.

6.Ibídem

7.Ibídem
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tipus de violència es refereix a «qualsevol acte de violència per raó de sexe que tingui com a 
conseqüència, o pugui tenir com a conseqüència, un perjudici o sofriment en la salut física, 
sexual o psicològica, i inclou les amenaces d’aquests actes, la coerció i la privació arbitrària 
de la seva llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada». Aquest article 
estableix que «es consideren víctimes les filles i els fills de la mare víctima de violència».

L’any 2017, fruit del consens institucional, polític i social, neix el Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere,8 en què s’identifiquen nombroses de les disfuncions i mancances 
de la resposta a la violència de gènere i es formulen propostes de millora. Donades les 
resistències a la protecció dels infants víctimes de violència de gènere, l’eix 4 del Pacte versa 
sobre intensificar el fet d’assistir-los i protegir-los. Així, entre les mesures d’aquest eix hi ha 
la necessitat de fer estudis sobre la situació dels menors (custòdia, règim de visites, relacions 
amb el maltractador); adoptar mesures que permetin que la custòdia compartida, en cap 
circumstància, s’imposi en casos de violència de gènere, en els supòsits prevists a l’article 
92.7 del Codi civil, i no pugui adoptar-se ni tan sols provisionalment si el procediment 
penal per violència de gènere està en curs i hi ha una ordre de protecció; establir el 
caràcter imperatiu de la suspensió del règim de visites en tots els casos en què el menor 
hagi presenciat manifestacions de violència, n’hagi patit o hi hagi conviscut, sens perjudici 
d’adoptar mesures per impulsar l’aplicació dels articles 65 i 66 de la Llei orgànica 1/2004.

 4.2. Normativa internacional 

El Conveni d’Istanbul, ratificat per Espanya el 6 de juny de 2014, és el primer instrument 
jurídic europeu vinculant contra la violència sobre les dones. En l’article 26 estableix la 
necessitat que es tinguin en compte adequadament els drets i les necessitats de les persones 
menors exposades a totes les formes de violència. A l’article 31 es fixa l’obligatorietat dels 
estats parts d’adoptar les mesures legislatives, o d’altres que siguin necessàries, per tal que, 
en el moment d’estipular els drets de custòdia i visita relatius a les filles i fills, es tinguin en 
compte els incidents de violència, així com que cap dret de visita o custòdia posi en perill els 
drets i la seguretat de la víctima i dels infants.

No obstant això, i malgrat el cos legislatiu descrit en l’apartat anterior, Espanya ha estat 
condemnada pel Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW), 
en la resolució de 18 de juliol de 2014 (cas Ángeles González Carreño), per considerar que 
s’havien vulnerat els drets de la menor assassinada pel seu pare com a conseqüència d’una 
actuació negligent de les autoritats espanyoles. La mare de la menor, assassinada pel pare 
en el règim de comunicacions i estades, va presentar una denúncia en què al·legava la 
violació dels articles 2, 5 i 16 de la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de 
Discriminació contra la Dona. Ángeles González Carreño va presentar més de cinquanta 
denúncies davant el jutjat en què sol·licitava que les visites fossin tutelades. La seva petició va 
ser desestimada. El dictamen de la CEDAW va reconèixer el seu dret a ser indemnitzada per 

8. Congrés dels Diputats. (2018). «Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 
Aprobación por la Comisión de Igualdad del Informe de la Subcomisión». Butlletí Oficial de les Corts Generals. 
Madrid.
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l’Estat espanyol pels danys morals causats pel funcionament anormal de l’Administració de 
justícia, i va requerir a aquest, entre altres aspectes, que «proporcioni formació obligatòria 
als jutges i al personal administratiu competent sobre l’aplicació del marc legal en matèria 
de lluita contra la violència domèstica que inclogui formació sobre la definició de la violència 
domèstica i sobre els estereotips de gènere, així com una formació apropiada respecte de la 
Convenció, en particular la Recomanació núm. 19».

En concret, la Recomanació general núm. 19 de la CEDAW data de l’any 1992 i tracta 
sobre la violència contra la dona. És d’interès remarcar que, en les observacions número 8 i 
9, s’adverteix que la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra 
la Dona s’aplica a la violència perpetrada per les autoritats públiques i que els estats també 
poden ser responsables d’actes privats si no s’adopten mesures amb la diligència deguda per 
impedir la violació dels drets o per investigar i castigar els actes de violència i indemnitzar 
les víctimes. Per això, per no haver actuat amb la diligència deguda, l’Estat espanyol va ser 
requerit en aquest cas, i, finalment, la Sentència del Tribunal Suprem núm. 1263/2018, 
de 17 de juliol de 2018 (Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta) va establir una 
important indemnització a favor de l’Ángeles González Carreño pels danys morals soferts a 
conseqüència dels incompliments i la denegació de tutela judicial efectiva. Aquesta sentència 
del Tribunal Suprem és pionera perquè d’efectivitat un dictamen del Comitè CEDAW. Encara 
que no estigui previst un procediment legal específic, reconeix el següent:

 — Tot i que ni la Convenció ni el Protocol regulen el caràcter executiu dels dictàmens 
del Comitè CEDAW, no es pot dubtar que tenen caràcter vinculant/obligatori, ja que 
l’article 24 de la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació 
contra la Dona estableix el compromís dels estats membres d’adoptar totes les 
mesures necessàries en l’àmbit nacional per aconseguir la plena realització dels drets 
reconeguts per la Convenció.

 — El dret d’Ángeles González Carreño a una indemnització per responsabilitat patrimonial 
de l’Administració per danys morals, d’acord amb el caràcter vinculant del dictamen 
de la CEDAW.

D’altra banda, l’article 2 de la CEDAW recull l’obligació dels estats de condemnar la discrimi-
nació de la dona en totes les seves formes i de comprometre’s a seguir una política encaminada 
a eliminar aquesta discriminació. L’article 5 exigeix als estats modificar els patrons sociocultu-
rals de conductes d’homes i de dones per tal d’assolir l’eliminació dels prejudicis i les pràctiques 
consuetudinàries i de qualsevol índole que estiguin basades en la idea d’inferioritat o de supe-
rioritat de qualsevol dels sexes o en funcions estereotipades d’homes i de dones. Finalment, 
l’article 16 indica que els estats han d’adoptar les mesures adequades per erradicar la discrimi-
nació contra la dona en tots els assumptes relacionats amb el matrimoni i les relacions familiars.

El Comitè CEDAW va posar al descobert que, durant el temps en què es va aplicar el 
règim de visites establert judicialment, tant les autoritats judicials com els serveis socials i 
les psicòlogues i psicòlegs experts van tenir com a objectiu normalitzar les relacions entre 
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pare i filla, malgrat les reserves emeses per aquests dos serveis sobre el comportament del 
pare. D’aquesta manera, va afirmar que «aquests elements reflecteixen un patró d’actuació 
que obeeix a una concepció estereotipada del dret de visita basat en la igualtat formal que, 
en el present cas, va atorgar clars avantatges al pare malgrat la seva conducta abusiva, i va 
minimitzar la situació de mare i filla com a víctimes de violència, col·locant-les en una situació 
de vulnerabilitat». Per tot plegat, el Comitè va manifestar «que en assumptes relatius a la 
custòdia dels fills i els drets de visita l’interès superior de l’infant ha de ser una consideració 
essencial, i que quan les autoritats nacionals adopten decisions al respecte han de prendre en 
compte l’existència d’un context de violència domèstica». És de màxim interès l’afirmació del 
Comitè CEDAW quan assenyala «que els estereotips afecten el dret de la dona a un procés 
judicial imparcial i que la judicatura no ha d’aplicar estàndards inflexibles sobre les bases de 
nocions preconcebudes respecte del que constitueix violència domèstica». D’aquesta forma, 
va considerar «que les autoritats de l’Estat, en decidir l’establiment d’un règim de visites 
no vigilat, van aplicar nocions estereotipades i, per tant, discriminatòries en un context de 
violència domèstica, i van fallar en la seva obligació d’exercir la vigilància deguda». Formula 
a l’Estat part la recomanació, entre d’altres, de «prendre mesures adequades i efectives 
perquè els antecedents de violència domèstica siguin tinguts en compte a l’hora d’estipular 
els drets de custòdia i visita relatius als fills, i perquè l’exercici dels drets de visita o custòdia 
no posi en perill la seguretat de les víctimes de la violència, inclosos els fills. L’interès superior 
de l’infant i el dret de l’infant a ser escoltat han de prevaler en totes les decisions que es 
prenguin en la matèria».

Amb posterioritat, la Recomanació general núm. 35 sobre la violència per raó de gènere 
contra la dona, per la qual s’actualitza la Recomanació general núm. 19, adoptada l’any 
2017 pel Comitè de la Convenció per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona, 
estableix en el punt 31 que «els drets o les reclamacions dels autors o presumptes autors 
durant i després dels procediments judicials, en particular pel que fa a la propietat, la 
privacitat i la custòdia dels fills, l’accés, els contactes i les visites, s’haurien de determinar 
segons els drets humans de les dones i els infants a la vida i la integritat física, sexual i 
psicològica i regir-se pel principi d’interès superior del menor».

Convé recordar que la Recomanació general núm. 33 sobre l’accés de les dones a la 
justícia indica l’apartat 26 que «Els estereotips distorsionen les percepcions i donen lloc a 
decisions basades en creences i mites, en lloc de fets […] l’establiment d’estereotips afecta 
també la credibilitat de les declaracions, els arguments i els testimonis de les dones, com a 
parts i com a testimonis […] això té conseqüències de gran abast, per exemple, en el dret 
penal, ja que donen com a resultat que els perpetradors no siguin considerats jurídicament 
responsables de les violacions dels drets de la dona, mantenint d’aquesta forma una cultura 
d’impunitat». La conseqüència de jutjar amb estereotips és una mala aplicació de les lleis, i 
dona lloc a la denegació de la tutela judicial i a una revictimització de dones i nines i nins.

D’altra banda, la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides de 1989, 
ratificada per Espanya el 1990, obliga els estats que la infància sigui protegida de qualsevol 
forma de perjudici o abús físic o mental, descuit o tracte negligent, maltractaments o 
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explotació, fins i tot abús sexual. L’Observació general núm. 13 (2011) del Comitè dels 
Drets de l’Infant respecte del dret de l’infant a no ser objecte de cap forma de violència 
estableix com una violació dels drets de l’infant per part de les institucions i del sistema «no 
aprovar o revisar disposicions legislatives o d’un altre tipus, no aplicar adequadament les lleis 
i altres reglaments i no comptar amb suficients recursos i capacitats materials per detectar, 
prevenir i combatre la violència contra els infants». Considera també una vulneració dels drets 
de l’infant a no patir violència quan els professionals «exerceixen les seves responsabilitats 
sense tenir en compte l’interès superior, les opinions o els objectius de desenvolupament de 
l’infant».

No obstant això, diversos estudis revelen com la violència de gènere ha estat una 
circumstància irrellevant en els procediments de família amb relació al règim de visites. Així, 
una investigació de Save the Children9 deixa palès que la violència de gènere no resulta 
un factor determinant en les sentències dels jutjats d’instància sobre la determinació del 
règim de comunicacions i estades. En aquests contextos s’estableixen règims ordinaris amb 
entregues i recollides en el domicili familiar. La incidència més significativa de la violència 
de gènere, a la qual fa referència l’estudi de Save the Children, és l’establiment de règims 
ordinaris articulats a través del punt de trobada familiar. D’aquesta forma, aquest instrument 
es decreta el doble en els jutjats de violència sobre la dona que en els jutjats de família. 
Evidencia que tampoc no hi ha diferències respecte de la decisió de suspendre el règim 
de visites, una mesura que es va establir en un percentatge més gran als jutjats de família. 
D’igual manera, mostra que en la decisió de suspendre el règim de visites tenen més pes 
les addiccions i les conductes desordenades del pare que la violència de gènere, tret que es 
tracti d’agressions directament comeses contra les filles i fills.

En el mateix sentit, altres investigacions10 revelen que és excepcional la suspensió del règim 
de visites per delictes de violència de gènere com a única causa. En les resolucions no 
s’esmenta el problema, es desvia o es considera com un conflicte entre progenitors. S’entén 
que la violència no suposa un perill per a la integritat dels infants o es desvincula la violència 
patida per la mare de la relació del pare agressor amb les filles i fills. Es mostra que l’exercici 
de la pàtria potestat en contextos de violència de gènere s’atorga a la mare de manera 
exclusiva en poques ocasions; per tal que això passi, s’han de donar altres circumstàncies, 
com que el pare es trobi privat de llibertat per delictes de violència de gènere, que hi hagi 
la prohibició d’aproximació i de comunicació cap a les filles i fills o d’altres en les quals el 
progenitor patern ha estat una figura absent en la vida dels fills (sense que cap d’aquests 
criteris sigui unànime).

9. Save the Children. (2013). Investigación sobre decisiones judiciales en materia de guarda y custodia y 
régimen de visitas. Madrid: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Centro de Publicaciones.

10. Reyes Cano, op. cit.
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En l’estudi Les víctimes invisibles de la violència de gènere,11 la Delegació del Govern 
contra la Violència de Gènere conclou que, dels 112 casos analitzats (97 %), la pàtria 
potestat dels menors era compartida entre el pare i la mare. El 93 % de les mares en tenia 
la custòdia i en el 5 % dels casos el règim era de custòdia compartida. El 69,1 % dels pares 
biològics incomplia el pagament de la pensió d’aliments establerta per a les filles i fills. En el 
84,7 % dels casos, el pare maltractador disposava d’un règim de visites, dels quals el 13,3 % 
era amb tutela i el 61 % dels pares complia regularment aquest règim de visites.

La Memòria de la Fiscalia General de l’Estat de 201812 advertia que «malgrat que els 
menors es consideren com a víctimes incloses en la Llei orgànica 1/2004 després de la 
reforma de 2015, es continua sense atorgar-los el protagonisme que mereixen. Cal escoltar 
el que puguin dir, i és una assignatura pendent establir mesures civils de protecció a aquests, 
així com fer-ne un seguiment i supervisar-les».

El 25 de setembre de 2020, l’ONU13 va demanar explicacions a Espanya per aplicar la síndrome 
d’alienació parental a Irune Costumero.14 La relatora especial sobre la violència contra 
la dona va mostrar preocupació «per l’ús de la presumpta síndrome d’alienació parental 
(SAP) contra les mares i la falta de credibilitat que alguns tribunals atorguen al testimoni dels 
menors quan la mare denuncia abusos cap a ells per part del pare. Els mecanismes legislatius 
actuals i futurs no aborden adequadament la consideració que s’ha de decidir segons 
l’existència de violència domèstica a l’hora de determinar la custòdia dels fills». Es demana 
l’atenció del Govern sobre els estàndards i les normes internacionals que protegeixen els 
drets de les víctimes, com el dret fonamental a la integritat física i psicològica, l’interès 
superior del menor o el dret de tota dona a una vida lliure de violència. En el text del mandat 
de la relatora especial s’expressa «la preocupació perquè moltes decisions administratives i 
judicials reflecteixen una interpretació discriminatòria de la legislació nacional per part dels 
operadors de justícia, però també per part de treballadors socials, basades en prejudicis i 
estereotips de gènere […] l’absència de perspectiva de gènere per part de la judicatura es 
pot veure reflectida en procediments que donen un valor inferior al testimoni o arguments 
de les dones com a parts o testimonis […] i la referència o l’establiment d’estereotips basats 
en el gènere comporten una interpretació errònia o implementació defectuosa de la llei».

11. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. (2020). Menores y violencia de género [en línia]. 
Madrid.

12. Fiscalia General de l’Estat. (2018). Memoria elevada al Gobierno de S.M. Madrid.

13. Mandats de la relatora especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències; i del Grup 
de Treball sobre la Discriminació contra les dones i les nenes. Referència: AL ESP 3/2020.

14. Segons el text del mandat de la relatora especial, «el 4 d’agost de 2017, la nina va ser arrestada per tres 
policies, per tres agents de seguretat privada de la Diputació Foral de Biscaia i per treballadors del servei 
d’infància, aplicant l’Ordre foral núm. 37781/2017. El pare havia denunciat la Sra. Costumero davant els 
serveis de la Diputació Foral per influir en la nina i que no passés temps amb ell, i la institució va actuar». Des 
d’aleshores, «la nina viu amb el seu pare i els seus avis paterns. Des d’aleshores, la nina pot reunir-se amb la 
seva mare dos cops per setmana. Totes les setmanes pateix així la separació traumàtica de la seva mare, de qui 
ella no vol separar-se».
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L’anomenada síndrome d’alienació parental (SAP) va ser definida per Richard Gardner15 com 
«un trastorn que es presenta principalment en el context de les disputes per la custòdia 
dels fills. La seva manifestació principal és una campanya de denigració no justificada del 
fill contra un progenitor. És el resultat de la combinació (rentat de cervell) o adoctrinament 
d’un progenitor, i de les pròpies contribucions del nin a la denigració del progenitor atacat». 
Com sabem, aquest concepte es va manifestar en l’àmbit legal al voltant de les disputes 
per la guarda i custòdia. Es va dissenyar amb l’objectiu de responsabilitzar les mares del 
rebuig del menor cap al pare, per ocultar les causes reals d’aquest rebuig, i negar d’aquesta 
manera el dret de la persona menor d’edat a ser oïda i escoltada. La inclusió del SAP ha 
estat rebutjada en els dos sistemes de diagnòstics de salut mental utilitzats a tot el món: 
Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-V) de l’Associació Americana de 
Pediatria i els Criteris de classificació internacional de les malalties (CIE-10). No està inclòs 
en cap diagnosi psiquiàtrica.   

El Consell General del Poder Judicial, tant en la guia de criteris d’actuació judicial davant 
la violència de gènere (2013) com en la guia pràctica de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (2016), assenyala 
que «l’especificitat del fenomen de la violència contra les dones en l’àmbit regulat per la 
Llei integral ha suposat l’aparició en escena de reaccions per minimitzar-la que no poden 
ser desconegudes a l’hora de resoldre». D’aquesta manera, expressava que la utilització de 
l’anomenada síndrome d’alienació parental o denominacions alternatives, però amb la mateixa 
virtualitat, per explicar i solucionar els problemes de relació entre pares i fills després d’una 
situació de crisi matrimonial és una realitat preocupant i cada vegada més freqüent. Indica que 
«no es pot fonamentar un canvi de custòdia a favor del progenitor investigat o condemnat per 
violència de gènere en l’anomenada SAP, havent de prevaler, en tot cas, en la decisió judicial 
l’interès dels menors, valorant en particular la prova pericial i havent, en tot cas, d’entrar a 
resoldre sobre aquesta qüestió la Sentència per no incórrer en un vici d’incongruència omissiva 
quan hagi estat al·legat per una de les parts en la seva demanda o contestació».

La guia inclou la necessitat de formar en violència de gènere els i les professionals dels 
gabinets psicosocials adscrits als jutjats de violència i de família. El Consell General del Poder 
Judicial va fer palès, en ambdues publicacions, que el rebuig de les persones menors al pare 
quan han estat exposades a situacions de violència de gènere s’explica per les vivències 
viscudes, i que acceptar els plantejaments de les teories de Gardner en els procediments de 
guarda i custòdia suposa una teràpia coactiva, així com una vulneració dels seus drets per 
part de les institucions, que són les que tenen l’obligació de protegir-los.

Recentment, la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció a la infància i a 
l’adolescència davant la violència, estableix en l’article 26.3.a) que les actuacions que recull 
l’article 26.3 per promoure la corresponsabilitat i l’exercici de la parentalitat «tampoc han de 
ser relacionades amb situacions sense aval científic com la síndrome d’alienació parental».

15.Gardner, R. (1991). Legal and psychotherapeutic approaches to the three types of parental alienation 
syndrome families. American Judges Association, 1, 14-21, vol. 28. Recuperat de: https://www.fact.on.can/
Info/pas/gardnr01.htm
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El 13 d’octubre de 2020, el Grup d’Experts del Conveni d’Istanbul (Grup GREVIO)16  va 
emetre el seu primer dictamen sobre el compliment d’aquest Conveni per part de l’Estat 
espanyol, en el qual, a més de posar en valor el bon treball desenvolupat per erradicar 
la violència de gènere, s’insta les autoritats espanyoles a «limitar el marge de discreció 
dels jutges penals i civils en les seves decisions sobre la custòdia i els drets de visites dels 
autors condemnats per violència infligida en l’àmbit de la parella, i també s’insta els jutges 
a millorar la identificació i la documentació de l’impacte en els menors testimonis d’actes 
de violència». D’altra banda, el GREVIO va posar de manifest la seva preocupació «davant 
la sospita recurrent que jutges i alguns professionals dels serveis familiars alberguen sobre 
la presumpta manipulació a la qual els infants haurien estat sotmesos per part del seu pare 
en els casos d’haver estat testimonis d’episodis d’abús d’aquest contra la seva mare». Va 
afirmar que hi havia nombrosos casos en què els drets dels nens i nenes a expressar la 
seva opinió i participar en les decisions rellevants per a les seves vides no són degudament 
respectats davant els tribunals, i va manifestar la seva preocupació per l’existència de massa 
resolucions judicials en les quals es retira la custòdia o els drets de visita a les dones víctimes 
de violència de gènere per incomplir els règims de visites, considerant els tribunals que 
amb aquesta actuació la mare exerceix una influència negativa en la relació de l’infant amb 
l’agressor.

A més, GREVIO apunta «el risc de proposar procediments de mediació propis del dret de 
família a processos de divorci en els casos en els quals les dones no hagin revelat prèviament 
les seves experiències de violència exercida per la parella. Atès que molts professionals de la 
mediació no estan formats en el reconeixement dels signes de violència ni en els factors de 
risc, i tenen tendència generalitzada a percebre la violència exercida per la parella com un 
“conflicte familiar”, els resultats del procés de mediació podrien no reflectir adequadament 
les preocupacions pel que fa a la seguretat i les necessitats de protecció de tots els membres 
de la família. No obstant això, segons les autoritats, els casos han de ser remesos als 
jutjats especialitzats en violència contra la dona, ja que és el lloc on, durant el curs dels 
processos de mediació, emergeixen els diferents aspectes relatius als episodis de violència, 
uns processos que requereixen sempre, no obstant això, una avaluació abans de posar-los 
en marxa. En aquest context, GREVIO indica amb preocupació que en algunes comunitats 
autònomes aquests procediments de mediació es desenvolupen sense el coneixement previ 
dels mediadors de qualsevol fet significatiu anterior al procés».

En aquest sentit, cal alertar sobre la instauració per via jurisprudencial de la figura de la 
coordinació de parentalitat com un mètode obligatori de resolució de conflictes. Aquesta 
figura té com a objectiu principal aconseguir el compliment de les visites i les estades 
dels menors amb els progenitors no custodis en les execucions d’alta conflictivitat, en 
què es manifesta rebuig a relacionar-se amb el pare. La síndrome d’alienació parental 
s’està reintroduint als jutjats per mitjà de la coordinació de parentalitat utilitzant altres 
nomenclatures (preocupació mòrbida, influència parental negativa, maltractament infantil, 

16. GREVIO. (2020). Primer informe de evaluación de GREVIO sobre las medidas legislativas y de otra índole que 
dan efecto a las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). Espanya, Consell d’Europa.
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coparentalitat positiva, inducció perniciosa, ingerència parental perjudicial i gatekeeper, 
entre d’altres) i aplicant-se en contextos de violència de gènere.17

La coordinació de parentalitat és un mètode alternatiu obligatori de resolució del conflicte. 
En aquest sentit, recordem que l’article 48 del Conveni d’Istanbul recull expressament la 
prohibició de maneres alternatives obligatòries de resolució de conflictes en procediments 
en els quals hi hagi violència de gènere. Precisament, la Recomanació general núm. 33 
sobre l’accés de les dones a la justícia (CEDAW) reclama als estats parts (l’Estat espanyol 
n’és un) que els processos alternatius de solució de controvèrsies han d’assegurar que 
«els casos de violència contra les dones, inclosa la violència domèstica, no es remetin sota 
cap circumstància a qualsevol dels procediments alternatius de solució de controvèrsies». 
Aquesta prohibició inclou la coordinació de parentalitat, procediment alternatiu obligatori 
per resoldre conflictes, vedat igualment per l’article 48 del Conveni d’Istanbul. Tanmateix, ja 
hem apuntat que ha estat designat en diversos casos.

 4.3. Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la 
infància i l’adolescència davant la violència 

El preàmbul de Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i 
l’adolescència davant la violència, estableix que aquesta norma es relaciona amb els 
compromisos i les metes del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. En aquest sentit, 
incorpora algunes de les mesures que s’hi estableixen. L’article 29 disposa que s’ha de 
prestar atenció a la protecció de l’interès superior dels menors i adolescents que visquin 
en entorns familiars marcats per la violència de gènere i que s’ha de garantir la detecció 
d’aquests casos i la plena protecció dels seus drets. En consonància amb les exigències del 
Pacte d’Estat, es modifica l’article 544 ter de la Llei d’enjudiciament criminal (LECrim), 
que estableix que «quan es dicti una ordre de protecció amb mesures de contingut penal i 
hi hagi indicis fundats que els fills i filles menors d’edat hagin presenciat, patit o conviscut 
amb la violència […] l’autoritat judicial, d’ofici o a instància de part, suspendrà el règim de 
visites, estada, relació o comunicació de l’inculpat respecte dels menors que en depenguin». 
A més, afegeix que «a instància de part, l’autoritat judicial podrà no decidir la suspensió 
mitjançant resolució motivada en l’interès superior del menor i prèvia avaluació de la relació 
paternofilial».

Malgrat que el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere va disposar en l’eix 4, com a 
mesura, el caràcter imperatiu de la suspensió del règim de visites en tots els casos en què el 
menor hagués presenciat manifestacions de violència, n’hagués patit o hi hagués conviscut, 
la modificació de l’article 544 ter de la LECrim permet que l’autoritat judicial, a instància 
de part, i mitjançant una resolució motivada en l’interès del menor, i amb avaluació prèvia de 
la relació paternofilial, no decideixi la suspensió. Caldrà valorar l’aplicació pràctica d’aquesta 
possibilitat i els criteris utilitzats per delimitar l’interès superior del menor. En aquest sentit, 

17. Vegeu: Asociación de Mujeres Juristas Themis. Posicionamiento sobre la coordinación parental. Madrid: 
2020, i Segundo informe sobre coordinación de parentalidad. Perspectiva feminista jurídica y psicológica. 
Madrid: 2021.
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haurem de fer un seguiment perquè aquesta facultat no s’apliqui de forma generalitzada, i 
això, donades les resistències evidenciades a la suspensió del règim de visites en entorns de 
violència de gènere. 

A aquest efecte, efectuem un primer rastreig en l’estadística del Consell General del Poder 
Judicial del tercer trimestre de l’any 2021. S’evidencia un augment del percentatge de les 
mesures cautelars de suspensió del règim de visites en les ordres de protecció i altres mesures 
cautelars: el 8,79 % a escala nacional il’11,62% a les Illes Balears.18 Per aquest motiu, es 
produeix en l’àmbit nacional un increment de cinc punts en les dades del segon trimestre 
del mateix any. Crida l’atenció que aquest augment va començar a les Illes Balears abans 
d’entrar en vigor la Llei orgànica 8/2021, ja que va ser del 7,55 % en el segon trimestre 
de l’any 2021. Tot i que hi ha un increment notable, aquests percentatges no representen 
el caràcter imperatiu de la mesura cautelar en tots els casos en què la persona menor hagi 
presenciat manifestacions de violència, n’hagi patit o hi hagi conviscut.

A més, no hem d’oblidar que el precepte estableix la suspensió del règim de visites en el 
marc de l’ordre de protecció (amb una vigència de trenta dies; perquè romangui en vigor 
cal que dins aquest termini s’incoï un procediment de família). Per això, és fonamental 
mostrar els percentatges d’ordres de protecció que s’adopten en relació amb les denúncies 
presentades, tant en l’àmbit nacional com a les Illes Balears.

Taula 3. Comparativa de denúncies presentades amb l’adopció d’ordres de protecció
(2016-2020)

 
Denúncies de 

víctimes per violència 
de gènere

Ordres de protecció i 
mesures de protecció 

incoades
Adoptades

Ràtio d’ordres 
adoptades / víctimes 

dones

Any Nacional Illes 
Balears Nacional Illes 

Balears Nacional Illes 
Balears Nacional Illes 

Balears

2016 134.462 5.193 28.000 624 16.675 516 12,40 % 9,90 %

2017 158.217 5.368 38.501 906 26.044 775 16,40 % 14,40 %

2018 158.593 5.825 39.176 982 27.093 832 17 % 14,30 %

2019 161.378 6.315 40.720 1.268 28.682 1.020 17,70 % 16 %

2020 145.7315 5.506 35.860 1.179 25.289 966 17,30 % 17,50 %

Font: Elaboració pròpia extreta de l’estadística judicial sobre violència contra la dona del Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ)

En la taula anterior observam la proporció d’ordres de protecció adoptades en relació amb 
les denúncies presentades per violència de gènere. Veim percentatges molt similars tant en 
l’àmbit nacional com a les Illes Balears, ja que se n’han adoptat una mitjana del 16 % i del 
14 % respectivament. Pel que fa a aquest valor, cal assenyalar que en l’estadística del Consell 
General del Poder Judicial no consta la dada de l’existència de filles o fills. És de summe 

18. Percentatge sobre el total de les ordres de protecció adoptades i altres mesures cautelars.
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interès que s’hi inclogui per fer visibles les víctimes menors d’edat en els entorns denunciats de 
violència de gènere, així com la protecció rebuda. En tot cas, el percentatge d’adopció d’ordres 
de protecció en relació amb les denúncies presentades és molt escàs. Això suposa a la pràctica 
una adopció exigua de mesures civils de protecció per a les filles i fills.

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport 
a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, modifica l’article 
94 del Codi civil, i estableix que «no és procedent establir un règim de visites o estada i, 
si està establert, s’ha de suspendre respecte del progenitor que estigui incurs en un procés 
penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la 
llibertat i indemnitat sexual de l’altre cònjuge o dels seus fills. Tampoc no és procedent quan 
l’autoritat judicial adverteixi, de les al·legacions de les parts i les proves practicades, que hi 
ha indicis fundats de violència domèstica o de gènere». Igualment, en aquest precepte es 
disposa la possibilitat que l’autoritat judicial estableixi un règim de visites, comunicació o 
estada en una solució motivada basant-se en l’interès del menor o en la voluntat, els desitjos 
i les preferències del major amb discapacitat i necessitat de suport, amb avaluació prèvia de 
la relació paternofilial. En el mateix sentit que en el cas de l’article 544 ter LECrim, haurem 
de fer un seguiment de l’evolució pràctica de l’aplicació d’aquesta disposició perquè aquesta 
via no esdevingui una escletxa per mantenir règims de visites ordinaris en contextos de 
violència de gènere, tal com ha ocorregut fins ara. 

A més del que s’ha exposat anteriorment, cal destacar la baixa proporció d’afers civils tramitats 
en els jutjats de violència sobre la dona respecte de les denúncies penals presentades, tal 
com evidencia l’estadística judicial del Consell General del Poder Judicial. 

Taula 4. Comparatives de denúncies penals amb afers civils 
 en els jutjats de violència (2016-2020)

Any Denúncies penals Afers civils

2016 134.462 15.275

2017 158.217 15.574

2018 158.593 21.816

2019 161.378 22.067

2020 145.731 20.218

Font: Elaboració pròpia extreta de l’estadística judicial sobre violència contra la dona del Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ)

De la mateixa manera, aquesta escassa proporció d’afers civils en relació amb les denúncies 
penals presentades deixa al marge dels procediments de família els menors que convivien 
amb les seves mares quan aquestes van denunciar la violència de gènere. D’altra banda, 
es modifica l’article 158 del Codi civil perquè l’òrgan judicial pugui decidir la suspensió 
cautelar en l’exercici de la pàtria potestat i/o l’exercici de la guarda i custòdia, la suspensió 
cautelar del règim de visites i comunicacions establerts mitjançant una resolució judicial o 
un conveni judicialment aprovat i, en general, la suspensió de la resta de disposicions que 
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consideri oportunes, a fi d’apartar el menor d’un perill o d’evitar-li perjudicis en el seu entorn 
familiar o davant terceres persones, amb la garantia de l’audiència de la persona menor 
d’edat. De l’estadística judicial de l’any 2020, es desprèn que en l’àmbit nacional només 
es van adoptar el 0,51% de mesures judicials de protecció del menor (sobre el total de les 
ordres de protecció i altres mesures cautelars adoptades) per evitar-li perill o perjudici; en el 
tercer trimestre de l’any 2021, només el 0,38 %, per la qual cosa aquesta modificació no ha 
tingut gens d’incidència. Si analitzam les dades a les Illes Balears, en cap dels dos períodes 
no es va adoptar cap mesura en aquest sentit.

De manera paradoxal, la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a 
la infància i l’adolescència davant la violència, reforça la institució de la pàtria potestat, 
principalment en contextos de violència de gènere. Sota aquesta denominació s’amaga tota 
una ideologia patriarcal que ha situat les dones al llarg dels segles en inferioritat jurídica 
respecte de l’home. D’aquesta manera, modifica l’article 154 del Codi civil per incloure 
expressament, dins les funcions de pàtria potestat, la decisió del lloc de residència habitual 
de la persona menor d’edat. S’estableix que només podrà ser modificat amb el consentiment 
d’ambdós progenitors o, si no, per autorització judicial. Aquesta reforma suposarà un greu 
perjudici per a les víctimes de violència de gènere, ja que, si atenem la literalitat del precepte, 
es veuran obligades a demanar l’autorització del pare agressor per a qualsevol canvi de 
residència del fill o filla en comú, encara que això no afecti el règim de comunicacions i 
estades establert, la qual cosa perjudica la seguretat de la dona i de les filles i fills. Moltes 
vegades, l’exercici conjunt de la pàtria potestat en realitats de violència de gènere perjudica 
l’interès del menor, ja que sovint el pare agressor dificulta determinades decisions adoptades 
per la mare en benefici del fill o filla en comú. Exigir l’autorització d’aquest pare per canviar 
la residència habitual del fill o fill, possiblement encara dins la mateixa ciutat perquè no 
s’exclouen aquests canvis de la decisió de pàtria potestat, el dota d’un altre mecanisme per 
continuar perpetuant el sotmetiment i el control.19  

Aquest instrument de control adquireix més força, ja que la decisió de canvi de residència 
habitual podria implicar conseqüències penals. La Llei orgànica 8/2021 modifica l’article 225 
bis del Codi penal, i considera sostracció de menors el trasllat d’una persona menor d’edat 
del seu lloc de residència habitual sense consentiment de l’altre progenitor. D’altra banda, 
el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament 
del Pacte d’Estat, va introduir la mesura establerta en el Pacte d’Estat contra la Violència 
de Gènere, en la qual s’establia la necessitat de desvincular la intervenció psicològica amb 
menors exposats a violència de gènere de l’exercici de la pàtria potestat, amb la modificació 
consegüent de l’article 156 del Codi civil amb un nou paràgraf: «Dictada una sentència 
condemnatòria i mentre no s’extingeixi la responsabilitat penal o iniciat un procediment 
penal contra un dels progenitors per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, 
la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual dels fills o filles comuns menors d’edat, 
o per atemptar contra l’altre progenitor, n’hi ha prou amb el consentiment d’aquest per 
a l’atenció i l’assistència psicològica dels fills i filles menors d’edat, i el primer n’ha de ser 

19. Reyes Cano, P. op. cit.
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informat prèviament. Si l’assistència s’ha de prestar als fills i filles majors de setze anys caldrà 
en tot cas el seu consentiment exprés».

De manera positiva, la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil 
i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat 
jurídica, dona un pas més. Modifica, novament, l’article 156 del Codi civil i no exigeix 
la interposició de denúncia prèvia quan la dona rebi assistència en un servei especialitzat 
de violència de gènere, sempre que hi hagi un informe acreditatiu d’aquesta situació de 
violència emès per aquest servei. Estableix que si l’assistència s’ha de prestar a les filles i fills 
majors de setze anys cal en tot cas el consentiment exprés d’aquests. Això permetrà pal·liar 
les conseqüències de la violència de gènere en el desenvolupament i la salut dels menors.

D’altra banda, assenyalam el nostre acord amb la redacció donada a l’article 92 del Codi 
civil per la Llei 8/2021, de 2 de juny. En el paràgraf vuitè del precepte s’estableix de nou 
l’excepcionalitat de la custòdia compartida quan és imposada; això és, quan no hi ha acord 
entre els progenitors. El nostre Tribunal Suprem (Sala Civil) ha proclamat que la custòdia 
compartida és el règim normal, enfront de l’excepcionalitat recollida a l’antic article 92 
del Codi civil. Tots els tribunals estan sotmesos a l’imperi de la llei, i el Tribunal Suprem, 
també. Tanmateix, entenem que s’ha desaprofitat l’ocasió per fer incompatible amb les 
situacions de violència de gènere, no tan sols la custòdia compartida a ambdós progenitors, 
sinó també la possibilitat d’atribuir la custòdia individual al progenitor maltractador. Les 
raons són òbvies: si les persones menors són considerades víctimes directes de la violència 
de gènere quan hagin presenciat, viscut o patit aquesta situació, aquest reconeixement 
legal exprés com a víctimes directes es contradiu amb el fet d’atribuir-ne la custòdia al seu 
victimari i forçar-les a viure amb ell.

Podem concloure que, després de l’entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, i de 
la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, els drets de la infància i l’adolescència estan més 
protegits i els paràmetres de desprotecció detectats enfront de les situacions de violència de 
gènere s’haurien de modificar cap a una major protecció.

No obstant això, el 9 de desembre de 2021, l’ONU20 va posar de manifest que «el Govern 
d’Espanya ha de fer més per protegir els infants de la violència domèstica i els abusos 
sexuals, també ha de garantir que els seus tribunals superin els prejudicis contra les dones 
i aplicar un enfocament centrat en els infants i de gènere”. D’igual manera va expressar: 
«Malgrat les clares directrius en sentit contrari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, 
els tribunals continuen determinant que l’interès superior de l’infant és sempre mantenir el 
contacte amb un dels seus progenitors, fins i tot quan aquests són violents o abusius». «Una 
de les causes fonamentals d’aquest problema és que hi ha un biaix discriminatori contra les 
dones, que fa que el seu testimoni es percebi com menys creïble que el dels homes». «Les 
dones tenen encara menys probabilitats de ser cregudes quan denuncien la violència física i 
sexual comesa pels pares contra elles i els seus fills».

20. Mandats de la relatora especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències, i del Grup 
de Treball sobre la Discriminació contra les Dones i les Nines.
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 4.4. L’interès superior dels menors

El nucli al voltant del qual gira tot el dret de família és la protecció de l’interès de les persones 
menors, interès que és superior a d’altres, encara que també siguin dignes de protecció 
constitucional. A mesura que el dret de família ha evolucionat, ho ha fet igualment el 
tractament jurídic que rep la infància i l’adolescència. Hem passat d’una situació de minoria 
d’edat, incapaç de tot, a una situació de ple reconeixement dels drets humans de la infància; 
de reconeixement de la titularitat dels drets en menors d’edat i d’una capacitat progressiva 
per exercir-los, de manera que les limitacions s’han d’entendre de forma restrictiva. 
Tanmateix, aquest avanç en el reconeixement dels drets dels infants no es correspon amb la 
realitat del seu tractament en seu judicial. 

La pràctica processal i l’estudi de la jurisprudència ens permet afirmar que en la majoria de 
les ocasions l’interès superior del menor és un concepte abstracte, indeterminat. D’aquesta 
manera, s’invoca com a justificació de les mesures adoptades en les resolucions judicials, 
sense explicitar-hi l’anàlisi concreta de les circumstàncies concurrents i de com beneficiaran 
o no l’infant sobre el qual s’està resolent el cas concret. 

El raonament que porta la persona que jutja a prendre una decisió o una altra sobre qüestions 
transcendentals per a la vida de les persones menors (com poden ser la guarda i custòdia, les 
visites, la custòdia individual o compartida, si s’autoritza o no un canvi de ciutat o de col·legi) es 
basa en l’argument general i abstracte del millor desenvolupament de la personalitat de les i els 
menors, sense justificar en la sentència i les actuacions aquestes decisions sobre el cas concret.

Les conseqüències d’aquesta omissió són importants, perquè, tot i que l’article 209.3 de la 
Llei d’enjudiciament civil obliga expressament a exposar les raons i els fonaments legals 
de la sentència, el cert és que, en aquesta matèria, aquest requisit, de fet, s’entén complert 
amb la mera al·legació que la decisió que es pren respon a l’interès superior del menor. Així, 
aquest interès es confon moltes vegades amb els prejudicis que tingui la persona que jutja. 
A més de basar-se en aquest concepte jurídic indeterminat, com és l’interès superior del 
menor, sense concretar ni raonar adequadament per què una mesura el beneficia més que 
una altra, impedeix la revisió en apel·lació i en cassació de les mesures que s’estableixin en la 
primera instància, la qual cosa produeix indefensió i la negació de la tutela judicial efectiva.

Hi ha instruments jurídics que ens poden orientar en cada afer determinat en la cerca del 
major benefici de les persones menors concernides. Uns mecanismes són més explícits que 
d’altres, però són les eines que s’han d’utilitzar en cada cas per no errar en qüestions de 
primer ordre que afecten persones vulnerables, com ho són les persones menors.

Article 39 de la Constitució espanyola i jurisprudència del Tribunal Constitucional

El capítol III del títol 1 de la Constitució espanyola (CE) obliga tots els poders públics a 
assegurar la protecció econòmica, social i jurídica de la família, i, en particular, els obliga a 
protegir de manera integral les filles i fills.
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La interpretació constitucional de l’article 39 en relació amb l’article 24, relatiu a la tutela 
judicial efectiva, la trobam, entre d’altres, en la Sentència 11/2021, de 31 de maig de 
2021, del Tribunal Constitucional, que estableix que el dret a la tutela judicial efectiva 
comprèn el dret a obtenir dels jutges una resolució motivada, fundada en dret i congruent 
amb les pretensions oportunament deduïdes per les parts. Aquesta obligatorietat apareix 
reforçada en el cas que la pretensió deduïda estigui vinculada a drets fonamentals substantius 
a interessos de rellevància constitucional, i no és suficient per a aquests fins una motivació 
estereotipada. Diu el següent:

 b)  En concret, respecte del deure de motivació judicial reforçat, pel que fa als casos 
en què s’invoca l’afectació a la protecció de la família i els menors d’edat (art. 39 
CE), la STC 178/2020, de 14 de desembre, FJ 3, fent un resum dels pronunciaments 
d’aquest tribunal en la matèria, declara el següent: (i) La necessitat que tots els poders 
públics compleixin el mandat dirigit a ells en l’art. 39 CE i atenguin d’una manera 
preferent la situació del menor d’edat, observant i fent observar l’estatut del menor 
com a norma d’ordre públic, ja que el seu interès superior, inherent a algunes de 
les previsions de l’art. 39 CE, és considerat, en abstracte, un bé constitucional prou 
rellevant per motivar l’adopció de mesures legals que restringeixin drets i principis 
constitucionals (STC 99/2019, de 18 de juliol, FJ 7). (ii) Citant la STC 64/2019, de 9 de 
maig, FJ 4, se subratlla que «En totes les accions que concerneixen l’infant, tant si són 
portades a terme per institucions de benestar social públiques o privades, tribunals de 
justícia, autoritats administratives o cossos legislatius, la consideració principal ha de 
ser l’interès primordial de l’infant», segons l’art. 3.1 de la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant ratificada per Espanya mitjançant instrument de 30 de novembre de 1990. 
Com detalla l’Observació general núm. 14, de 29 de maig de 2013, del Comitè de 
les Nacions Unides de Drets de l’Infant, el precepte esmentat enuncia un dels quatre 
principis generals de la convenció pel que fa a la interpretació i l’aplicació de tots 
els drets de l’infant, que s’ha d’aplicar com un concepte dinàmic que ha d’avaluar-
se adequadament en cada context. És un dels seus valors fonamentals, i respon a 
l’objectiu de garantir el gaudi ple i efectiu de tots els drets reconeguts per la convenció. 
Afegeix que no hi ha jerarquia de drets a la Convenció: tots responen a l’interès 
superior de l’infant i cap dret no hauria de veure’s perjudicat per una interpretació 
negativa de l’interès superior del menor. […] En cas que no es puguin respectar tots els 
interessos legítims concurrents, haurà de prevaler l’interès superior del menor sobre 
qualsevol altre interès legítim que hi pugui concórrer». (iii) «La decisió de quin sigui 
en cada cas l’interès superior del menor correspon als jutges i tribunals ordinaris, tot 
i que és de la nostra incumbència examinar si les motivacions ofertes per aquests 
per adoptar totes les mesures que concerneixen els menors estan sustentades en el 
seu major benefici i així comprovar que no s’han vulnerat els seus drets fonamentals 
(STC 221/2002, FJ 4, i ATC 28/2001, d’1 de febrer). Perquè, una vegada més, hem de 
subratllar que “el cànon de raonabilitat constitucional esdevé més exigent, ja que s’hi 
troben implicats valors i principis d’indubtable rellevància constitucional, en invocar-
se pel demandant d’empara el principi de l’interès superior del menor que té la seva 
projecció constitucional en l’art. 39 CE i que es defineix com a rector i inspirador 
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de totes les actuacions dels poders públics, tant administratives com judicials” (SSTC 
141/2000, de 21 de maig, FJ 5; 217/2009, de 14 de desembre, FJ 5; 127/2013, de 3 
de juny, FJ 6, i 138/2014, de 8 de setembre, FJ 2, entre d’altres)». 

L’interès de la persona menor és interpretat pel Tribunal Constitucional com un concepte 
dinàmic, que s’ha d’avaluar adequadament en cada context. El Tribunal afegeix: «És de la 
nostra incumbència examinar si la motivació oferta per aquests [els jutges i tribunals] per 
adoptar totes les mesures que concerneixen els menors estan sustentades en el seu major 
benefici i així comprovar que no s’han vulnerat els seus drets fonamentals».

Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides 

L’article 3 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides, de 20 de 
novembre de 1989, ratificada per l’Estat espanyol el 30 de novembre de 1990, assenyala: 
«En totes les accions que concerneixen l’infant, tant si són portades a terme per institucions 
de benestar social públiques o privades, tribunals de justícia, autoritats administratives o 
cossos legislatius, la consideració principal ha de ser l’interès primordial de l’infant».

D’altra banda, l’article 12 de la Convenció estableix: «Els estats membres han d’assegurar 
a l’infant amb capacitat de formar un judici propi el dret a manifestar la seva opinió en tots 
els afers que l’afectin. Les opinions de l’infant han de ser tingudes en compte segons la seva 
edat i maduresa».

Finalment, l’article 19 diu: «Els estats membres han de prendre totes les mesures legislatives, 
administratives, socials i educatives apropiades per protegir l’infant contra totes les formes de 
violència física o mental, lesions, abusos, abandonament o tracte negligent, maltractament 
o explotació, inclosos els abusos sexuals, físics o mentals, mentre està sota la tutela dels seus 
pares, tutors legals o de qualsevol altra persona que en tingui la tutela».

Carta Europea dels Drets de l’Infant

La Carta Europea dels Drets de l’Infant, aprovada pel Parlament Europeu el 1992, 
enumera una sèrie de principis que afecten els infants i que s’han de complir a tots els països 
de la Unió Europea. El número 15 disposa el següent:

Tota decisió familiar, administrativa o judicial, pel que fa a l’infant, ha de tenir per 
objecte prioritari la defensa i salvaguarda dels seus interessos. A aquests efectes, 
sempre que això no impliqui cap risc o perjudici per a l’infant, aquest ha de ser escoltat 
des del moment en què la seva maduresa i edat ho permetin en totes les decisions 
que l’afectin. Per tal d’ajudar a prendre una decisió a les persones competents, l’infant 
ha de ser escoltat, especialment en tots els procediments i decisions que impliquin la 
modificació de l’exercici de la pàtria potestat, la determinació de la guarda i custòdia, la 
designació del seu tutor legal, la seva entrega en adopció o la seva eventual col·locació 
en una institució familiar, educativa, o amb fins de reinserció social».
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Llei orgànica de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència

D’acord amb les observacions fetes pel Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, 
la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància 
i l’adolescència, disposa com a dret de la persona menor que el seu interès superior sigui 
una consideració primordial, i el defineix com un dret substantiu, un principi general de 
caràcter interpretatiu i una norma de procediment. L’article 2 de la Llei orgànica defineix 
què s’ha d’entendre per interès superior del menor perquè aquest deixi de ser un concepte 
jurídic indeterminat: el dret a viure en un entorn familiar adequat i lliure de violència; el dret 
a mantenir les seves relacions familiars, sempre que sigui possible i positiu per a la persona 
menor, i el dret a ser informat, oït i escoltat, així com que les seves opinions siguin tingudes 
en compte en funció de la seva edat i maduresa. 

Després de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, i la Llei 8/2021, 
de 2 de juny, ha de ser complementat amb el contingut de l’article 4 d’aquesta última 
norma, en què es fixen els criteris generals d’interpretació de l’interès superior del menor 
establerts en l’article 2 de la Llei orgànica esmentada.

L’exposició de motius de la Llei orgànica 8/2021 posa en evidència com aquesta norma 
important es relaciona amb els objectius i les mesures del Pacte d’Estat contra la Violència 
de Gènere, així com amb l’Agenda 2030, de forma específica amb la meta 16.2: «Posar 
fi al maltractament, l’explotació, el tràfic i totes les formes de violència i tortura contra els 
infants», inclosa en l’Objectiu 16 de promoure societats, justes, pacífiques i incloses. Les 
nines, per la seva edat i sexe, moltes vegades són doblement discriminades o agredides: «Per 
això aquesta llei ha de tenir en compte totes les formes de violència que les nines pateixen 
específicament pel fet de ser nines i així abordar-les i prevenir-les”.

La novetat de la Llei orgànica 8/2021 en aquesta qüestió és que l’exigència de la cerca 
de l’interès superior del menor es faci amb perspectiva de gènere (apartat i) de l’article 
4). Amb aquest mandat, la Llei dona compliment als nombrosos requeriments que els 
organismes internacionals han fet a l’Estat espanyol. El resum executiu de l’informe del 
GREVIO, en relació amb l’objectiu d’aquest estudi, expressa el següent: 

Malgrat la disponibilitat de mesures legals per garantir la seguretat de les dones i els 
fills víctimes de violència domèstica, les deficiències de la seva implementació donen 
com a resultat la custòdia compartida i la concessió de drets de visita en tota la seva 
extensió als agressors, fins i tot en els casos en què tant els infants com els professionals 
ofereixen evidències sobre l’existència de violència i abús. Tant el personal que treballa 
en els punts de trobada familiar com els jutges sovint semblen jutjar equivocadament 
no tan sols les situacions d’abús, producte d’un desconeixement de les dinàmiques de 
gènere que són subjacents a la violència exercida en l’àmbit de la parella o exparella, 
sinó també l’impacte que pateixen els infants que assisteixen a episodis d’abús sobre 
les seves mares, així com els riscos que comporten els règims de custòdia i visites per 
part de pares violents com una via per continuar cometent l’abús.
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Hauríem agraït més concreció en la Llei de protecció integral a la infància i l’adolescència 
davant la violència pel que fa a com es protegeix l’interès superior dels infants, que viu un 
procés de ruptura dels seus progenitors; sobretot, quan aquest és conseqüència de violència 
de gènere denunciada o no, però detectada en el procediment, en el sentit es podria haver 
especificat que la recuperació, la pau i l’estabilitat de les persones menors és l’objectiu 
prioritari en la defensa del seu benestar i benefici. Aquesta hauria estat una bona ajuda per a 
tots els operadors jurídics. No obstant això, encara que la Llei no ho especifica, podem deduir 
que aquest objectiu és prioritari respecte del fet d’estimar l’obligatorietat de la suspensió 
de les visites i estades amb el progenitor maltractador o victimari quan això ocorre, a través 
de la modificació de l’article 94 del Codi civil mitjançant la Llei 8/2021, de 2 de juny. Cal 
assenyalar que la nostra legislació i la jurisprudència que la complementa ens proporcionen 
eines suficients per analitzar en cada assumpte concret com protegir adequadament l’interès 
superior dels menors i adolescents afectats. També recordem que les jutgesses i els jutges 
tenen obligació de fer una ponderació concreta en cada cas. Les resolucions que estableixin 
mesures importants en la vida de les persones menors (com la guarda i custòdia, la pàtria 
potestat, el sistema de visites i estades amb cada progenitor) han d’exposar raonadament el 
motiu pel qual estableixen unes mesures i no unes altres. Només d’aquesta forma es veurà 
complerta l’obligació de la motivació, si no es vol ocasionar indefensió vulnerant el dret a la 
tutela judicial efectiva (article 24.1 de la Constitució espanyola).

5. ANÀLISI JURISPRUDENCIAL

Com es va descriure en la metodologia de l’estudi, s’han analitzat 101 resolucions judicials 
de l’Audiència Provincial de Palma del el període comprès entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 
de juny de 2021. Es fa coincidir l’anàlisi amb el mes i any d’aprovació de la Llei orgànica 
8/2015, ja que aquesta va reconèixer expressament els menors que viuen en entorns de 
violència de gènere com a víctimes d’aquesta.

Els paràmetres emprats per a l’anàlisi quantitativa i qualitativa han estat els següents:

 — Presència de violència de gènere constatada en els procediments de família.
 — Estat dels procediments penals per violència de gènere, ordres de protecció adoptades 

i sentències dictades.
 — Existència de filles i fills.
 — Mesures adoptades en els procediments de família amb referència a la pàtria potestat, 

la guarda i custòdia, el règim de visites, l’ús de l’habitatge i les pensions alimentàries i 
compensatòries.

 — Circumstàncies en les quals es decideix suspendre o limitar la relació paternofilial.
 — Remissió a un punt de trobada familiar i als serveis públics o privats d’atenció a la 

família.
 — Existència d’informes psicosocials i pronunciaments en relació amb les mesures de 

custòdia i règim de visites.
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 — Exploració dels menors, valoració de la seva opinió i la seva consideració com a víctima 
de la violència de gènere.

 — Construcció de l’interès del menor.

 5.1. Procediments de família i procediments penals per violència de gènere

Violència de gènere denunciada

De l’anàlisi quantitativa de les 101 resolucions judicials, es comprova que es va denunciar que 
hi havia violència de gènere, en resolucions de jutjats de violència sobre la dona, en 98 casos, 
és a dir, en el 97,03 %. No es va denunciar en el 0,99 %; aquesta dada no consta en l’1,98 %.

Gràfic 1. Violència de gènere denunciada

Font: Elaboració pròpia

Adopció d’ordres de protecció

De les resolucions amb violència de gènere denunciada (98 de les 101), l’ordre de protecció 
s’adopta en el 24,48 % i no s’atorga en el 5,10 %. No obstant això, aquests resultats no 
són exactes, ja que en el 70,40 % de les resolucions amb violència de gènere denunciada 
no està especificat si aquesta mesura es concedeix o es denega.

Gràfic 2. Adopció d’ ordres de protecció

Font: Elaboració pròpia
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Sentències dictades en els procediments de família

El percentatge de sentències condemnatòries per delictes relacionats amb la violència de 
gènere és del 32,65 %. El 9,18 % són absolutòries i el 10,20 % són procediments que 
estan en tràmit. És revelador que en el 47,96 % no s’esmenti si hi ha condemnes. En els 
procediments en els quals hi ha sentències condemnatòries sí que hi figura la violència de 
gènere, i en els que estan en tràmit es considera a l’hora de fonamentar-la només en el 
63,64%, enfront del 36,36% en què es valora.

Gràfic 3. Sentències dictades en els procediments penals

Font: Elaboració pròpia

Delictes en les sentències condemnatòries

En els procediments en els quals figura que hi ha sentències condemnatòries, exclusivament 
es fa referència al delicte pel qual l’agressor ha estat condemnat en el 27  %. Aquesta 
dada continua revelant l’escassa incidència de les condemnes per violència de gènere en els 
procediments de família, fins a tal punt que ni s’anomena.

Gràfic 4. Delictes en les sentències condemnatòries

Font: Elaboració pròpia
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Tipus de delictes en les sentències condemnatòries

En les resolucions en les quals es registra que hi ha condemnes, els delictes més representatius 
són el de maltractaments físics, el 26,92 % i el de maltractaments psíquics, el 23,08 %. 
D’una manera menys significativa, s’esmenten les condemnes per delictes lleus, el 15,38 %, 
i les condemnes per maltractaments habituals, l’11,54 %. 

Gràfic 5. Tipus de delictes en les sentències condemnatòries

Font: Elaboració pròpia

Responsabilitat penal

En el 60,20 % no consta si hi ha hagut responsabilitat penal. Només s’esmenta en quinze 
de les resolucions, el 20,41 %. A més, apareix prescrita en el 3,06 %. 

Gràfic 6. Responsabilitat penal

Font: Elaboració pròpia
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 5.2. Valoració de la violència de gènere en l’atribució de la guarda i custòdia 
i el règim de visites

Filles i fills menors

De les 101 resolucions, en 89 (88  %) hi ha filles o fills menors d’edat. De 89 casos, la 
custòdia és atribuïda a la mare en 77 casos. 

Aquesta xifra relativa a la presència de menors a la llar quan es produeix la violència de 
gènere és similar a la recollida en la Macroenquesta de violència contra la dona del 2019 
de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere: el 83,20 % de les dones que van 
patir violència física i/o sexual per part de la parella tenien filles i fills menors d’edat.

Gràfic 7. Nombre de filles i fills existents

Font: Elaboració pròpia

Valoració de la violència de gènere

Per determinar la guarda i custòdia i el règim de visites, en el 67,33 % no es té present 
la violència de gènere. Únicament es valora la presència d’aquesta per establir la guarda 
i custòdia en el 18,81  % i per fixar el règim de visites en el 13,86  %. A continuació, 
analitzarem com afecta aquesta valoració els pronunciaments de les resolucions judicials.

Gràfic 8. Valoració de la violència de gènere

Font: Elaboració pròpia
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5.2.1. Guarda i custòdia

La situació de violència de gènere al voltant de la guarda i custòdia es té en consideració en 
el 18,81%, principalment per no determinar un sistema de guarda i custòdia compartida 
d’acord amb la prohibició establerta en l’article 92.7 del Codi civil, pel fet que hi ha 
procediments penals en tràmit, com ocorre en la Sentència de núm. 157/2016, de 19 de 
maig de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 61/2016) o perquè no 
s’ha extingit la responsabilitat penal, tal com s’estableix en la Sentència núm. 274/2016, de 
7 de setembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 274/2016).21

Aquesta darrera confirma la denegació de la guarda i custòdia compartida sol·licitada per 
ambdues parts en el procediment de modificació de mesures de mutu acord per oposició del 
Ministeri Fiscal, pel fet que hi ha responsabilitat penal per delictes relacionats amb violència 
de gènere.

Com a exemples de bona praxi, comentam les sentències següents:

Sentència núm. 23/2016, de 26 de gener de 2016, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 226/2015). El pare recorre contra la resolució de primera instància i 
sol·licita la guarda i custòdia compartida, ja que aquesta s’havia establert en la interlocutòria 
de mesures provisionals, abans de presentar la denúncia per delictes relacionats amb la 
violència de gènere. L’Audiència va posar de manifest les conseqüències nefastes que va 
tenir per a la menor aquest sistema de guarda i custòdia compartida: «Des que es va fixar 
la custòdia compartida, la menor […] ha presentat símptomes de baix rendiment escolar i 
s’ha convertit en una nina introvertida i agressiva […], aquesta situació ha desembocat en 
què ha estat derivada a la Unitat de Salut Mental Infantil». La situació d’assetjament cap a la 
mare va desembocar en un episodi violent cap a aquesta en el moment d’entregar i recollir 
la menor, i el Jutjat de Violència va adoptar una ordre de protecció en la qual es va fixar que 
les entregues i recollides de la filla comuna es farien en el punt de trobada familiar. 

Sentència núm. 309/2019, de 18 de setembre de 2019, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 309/2019). Confirma la resolució de modificació de mesures dictada 
en primera instància, per la qual es canvia la guarda i custòdia compartida i s’atribueix en 
exclusiva a la mare perquè el pare és condemnat per un delicte de violència habitual en 
l’àmbit familiar, per la qual cosa es considera que és d’aplicació l’article 92.7 del Codi civil. 
Es destaca com a bona praxi que la resolució relati la situació de dominació basada en la 
por, l’insult, la crítica constant i l’amenaça, en presència, en nombroses ocasions, del fill 
menor. Tanmateix, de forma paradoxal, estableix un règim de visites extens cap al pare, tot 
i que en les conclusions del dictamen psicosocial s’expressa que el progenitor: «No mostra 
consciència de les conductes per les quals va ser condemnat, fins i tot l’infant participa de 
la situació de conflicte».

21. Vegeu també la Sentència núm. 22/2020, de 22 de gener de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 534/2019) i la Sentència núm. 517/2020, de 8 de desembre de 2020, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. 305/2020). 
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Sentència núm. 56/2021, de 10 de febrer de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 160/2020). Confirma la de primera instància, en la qual es denega la guarda i 
custòdia compartida sol·licitada pel pare, malgrat la sentència absolutòria pel delicte de maltrac-
tament habitual que se li imputava, i de les conclusions emeses per l’informe pericial, en el qual 
es va posar de manifest que «malgrat la conflictivitat interparental, en un principi, la custòdia 
compartida o almenys un repartiment temporal equivalent resultaria l’alternativa més aconse-
llable». L’Audiència Provincial recull la doctrina del Tribunal Suprem en la qual s’estableix que els 
informes psicològics han de ser analitzats i qüestionats jurídicament pel tribunal, segons la sana 
crítica. Entén que no es pot establir una guarda i custòdia compartida a causa de la «mala relació 
entre progenitors», per haver-hi un procediment penal per maltractament. D’aquesta forma, 
afirma, tal com assenyala l’Alt Tribunal, «la custòdia compartida comporta com a premissa la 
necessitat que entre els pares hi hagi una relació de respecte mutu que permeti adoptar actituds 
i conductes que beneficiïn el menor, que no pertorbin el seu desenvolupament emocional»

Com a exemples de mala praxi, destacam les sentències següents:

Sentència núm. 271/2019, de 19 de juliol de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 658/2018). El pare sol·licita la guarda i custòdia compartida. Si bé és cert 
que es rebutja aquesta pretensió, crida l’atenció que el règim de visites no se suspèn. S’hi 
explica que hi ha unes diligències prèvies per un delicte de violència domèstica i de gènere 
per maltractament habitual, en què consta un informe medicoforense que recull que la filla 
comuna pateix un estat d’ansietat amb somatitzacions pel tracte que rep del seu pare. Així 
mateix, en l’exploració de la menor per part del jutjat d’instrucció, la filla va relatar com el 
seu pare la insultava i la vexava.

Gràfic 9. Atribució de la guarda i custòdia

Font: elaboració pròpia

Anteriorment, hem indicat que la situació de violència de gènere es valora fonamentalment 
per no determinar un sistema de guarda i custòdia compartida en el 18,81 %. No obstant 
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compartida es va atorgar en l’11,88 % i en el 7,90 % a favor del pare. També cal apuntar 
que en el 0,99 % es va establir diferent per a cada filla/fill.

76,23%

7,90% 11,88%
0,99% 2,97%

0,00%

50,00%

100,00%

Mare Pare Compartida Diferent per 
a cada filla/fill

No consta



Estudi del tractament judicial donat a les dones i a les seves filles i fills menors d’edat en els 
procediments de família en els quals es constata l’existència de violència de gènere 2021 

261   

Malgrat la prohibició expressa i de caràcter imperatiu determinada a l’article 92.7 del Codi 
civil, hi ha resolucions en les quals, tot i que hi ha un procediment penal per delictes contra 
la integritat física o psíquica de la dona o de les filles i fills, s’estableix la guarda i custòdia 
compartida. 

Sentència núm. 179/2016, de 3 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 119/2016). La mare sol·licita la modificació de la guarda i custòdia compartida 
en exclusiva pel caràcter violent i agressiu del pare. Hi ha dos procediments penals en els quals 
es van adoptar mesures cautelars, si bé, posteriorment, es van dictar sentències absolutòries. 
Tot i això, estava en tràmit una denúncia interposada per la mare per maltractaments del 
pare cap a la filla comuna. Crida l’atenció la valoració de la psicòloga de l’entrevista feta a 
la menor: «tot i que […] li va dir que el seu pare pegava als seus germans i a ella mateixa, 
agafant-los fort de l’orella i fins i tot pegant fortes puntades de peu al seu germà, no va 
apreciar animadversió cap a la figura paterna, ja que trobava a faltar el seu pare, encara 
que també va dir que tenia por que li pegàs». Aquesta professional normalitza que en 
les relacions de pares i filles i fills hi hagi certs nivells de violència quan manifesta «que 
no detecta una situació de maltractament habitual, cas en què ambdues coses resultarien 
incompatibles, per això entén que hi pot haver un afecte recíproc sense perjudici d’aquest 
temor de la nina, ja que en ocasions puntuals el seu pare li ha pegat». L’Audiència Provincial 
conclou que no es produeix «comportament inadequat de prou entitat per concloure res, 
almenys en aquest moment».

Sentència núm. 186/2017, de 22 de maig de 2017, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 102/2017). La mare sol·licita la modificació de la guarda i custòdia 
compartida per la incoació d’un procés penal per coaccions que se segueix davant del Jutjat 
de Violència sobre la Dona. L’Audiència Provincial considera en els seus raonaments que el 
delicte de coaccions no és un dels inclosos en la llista de l’article 92.7 del Codi civil. D’altra 
banda, l’informe de l’equip psicosocial estima que el més convenient per als menors seria un 
sistema de guarda i custòdia compartida. S’obvia que hi ha una altra condemna prèvia per 
un episodi de violència. La resolució posa de manifest: «[…] sense que aquest tribunal hagi 
apreciat que hi hagi comportaments de violència de gènere que aconsellin en interès dels 
tres infants la revocació de la decisió judicial i l’establiment d’una guarda i custòdia exclusiva 
materna que afavoreixi l’estada dels infants amb l’actual parella de la mare en perjudici del 
pare». L’article 92.7 del Codi civil estableix que «no és procedent la guarda conjunta quan 
qualsevol dels progenitors estigui incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la 
vida, la integritat física i la llibertat». En aquest sentit, sorprèn que l’Audiència Provincial 
consideri que les coaccions no estan integrades en la llista de l’article 92.7, quan el valor 
jurídic protegit és la llibertat.

Sentència núm. 502/2020, de 25 de novembre de 2020, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 294/2020). En primera instància s’estableix un sistema de guarda i 
custòdia compartida, malgrat que hi ha un procediment penal en fase d’instrucció per delictes 
relacionats amb la violència de gènere. L’Audiència Provincial estima que «en el procediment 
penal que està en fase d’instrucció, cap mesura de protecció […] s’ha establert, sense oblidar 
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que de les dades que tenim no s’objecta cap situació de perill per al menor». La resolució 
fa referència al criteri seguit per la Sentència núm. 729/2020, de 8 de juliol, de l’Audiència 
Provincial de Còrdova en la qual s’assenyala que la mera cita de l’article 92.7 del Codi civil no 
implica ineludiblement la improcedència del règim de guarda i custòdia compartida, i manté 
que «malgrat l’existència d’un procediment de violència de gènere ha de prevaler l’interès 
superior del menor, per la qual cosa la mera existència de violència no és motiu suficient per 
decidir la guarda i custòdia dels fills a favor de la mare […] no es tracta de qüestionar si té o no 
caràcter imperatiu l’article 92.7 del Codi civil, sinó que consideram necessari atendre totes les 
circumstàncies concurrents en el cas concret, si hi ha perill o risc per al menor o una situació de 
falta de respecte o el perill cap a l’altre progenitor que faci que sigui improcedent el sistema de 
guarda i custòdia compartida la bondat del qual ningú no discuteix». D’altra banda, l’informe 
psicològic forense recomana establir una guarda i custòdia compartida pel fet de tenir ambdós 
progenitors competència parental, tot i que aconsella a la mare seguir en teràpia per superar 
alguns problemes relatius a la seva autoestima, assertivitat i equilibri emocional.

Diverses resolucions examinades tenen l’origen en procediments en els quals en primera 
instància se sol·licita la substitució de la guarda i custòdia exclusiva per una guarda 
i custòdia compartida, atesa l’extinció de la responsabilitat penal o l’arxivament dels 
procediments penals.22 En d’altres, es fixa la guarda i custòdia compartida, sense valorar 
si hi ha procediments per violència de gènere ni especificar si s’ha produït l’extinció de la 
responsabilitat penal o l’absolució.23 En diferents procediments estudiats el pare sol·licita 
l’establiment d’una guarda i custòdia en exclusiva.

Hi ha resolucions en les quals aquesta sol·licitud és denegada per la situació de violència de 
gènere, com la Sentència núm. 88/2017, de 13 de març de 2017, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. 200/2015). En l’informe psicosocial els menors posen de manifest: 
«[…] que és la meva àvia paterna la que regenta la família, els meus germans l’anomenen 
mamà i li parlen malament de la meva mare perquè va deixar el meu pare, tota la família 
paterna està d’acord a no tornar els meus germans, quan la meva mare telefonava ens feia 
callar» i «Que el seu pare li pegava i havia de fer el que ell volia, i es mostra preocupat que 
els seus germans continuïn a càrrec de l’entorn patern».

No obstant això, la guarda i custòdia s’atorga al pare en el 7,90 % dels casos analitzats. 
En la Sentència núm. 127/2018, de 25 de juliol de 2018, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. 196/2018) es confirma la modificació de la guarda i custòdia 

28. Vegeu la Sentència núm. 200/2016, de 16 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 200/2016), i la Sentència núm. 120/2016, de 22 d’abril de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 262/2015), en què informe de l’equip psicosocial proposa la guarda i custòdia compartida, així 
com l’informe del programa de parentalitat positiva. Sentència núm. 217/2016, de 30 de juny de 2016, de 
l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 217/2016), en què es decideix l’absolució.

29. Sentència núm. 304/2018, de 16 de setembre de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 
304/2018); Sentència núm. 363/2016, de 15 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 199/2016), i Sentència núm 168/2021, de 9 d’abril de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 579/2020).
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compartida i s’atribueix en exclusiva a favor del pare, en un procediment especial de l’article 
158 del Codi civil. Aquesta modificació es produeix per la relació conflictiva de la mare 
amb els tres fills més grans (17 i 13 anys), no així amb les altres tres filles més petites. El 
pare va ser condemnat per un delicte lleu de vexacions. La mare relata que es produeixen 
conductes violentes dels fills cap a ella i les seves filles, i expressa que aquestes conductes 
són reforçades pel pare, en acusar-la d’infidelitat a través dels seus fills.

De la mateixa forma, la Sentència núm. 295/2018, de 20 de setembre de 2018, de 
l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 216/2018) atorga la guarda i custòdia al 
pare. Consta que l’any 2015 el progenitor va ser condemnat per violència de gènere i, a l’ordre 
de protecció, la guarda i custòdia es va atorgar a favor de la mare. En la resolució s’expressa 
que: «no es considera que sigui un fet determinant per a la decisió sobre la situació del menor 
[…] la sentència dictada en el procediment penal reflecteix una situació de violència puntual, 
sense que hi hagi constància que sigui el reflex d’un patró de conducta del demandat cap a qui 
era la seva dona ni cap al fill». D’altra banda, es desprèn que el pare va traslladar el fill a Las 
Palmas de Gran Canaria sense el consentiment de la mare. En les conclusions de la psicòloga 
forense s’estableix que el pare «no pateix cap trastorn o patologia, però sí una simptomatologia 
significativa d’hipocondria, depressió i ansietat, però considera més beneficiós per al menor 
que la guarda i custòdia sigui del pare, per la qual cosa cap risc aprecia per al menor que es 
derivi de l’estat de salut del pare». Igualment, en els informes dels serveis socials es destaca 
l’esforç fet pel pare per fer-se càrrec del seu fill, seguint les recomanacions que li donen. 

De la mateixa manera, en la Sentència núm. 13/2020, de 15 de gener de 2020, de 
l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 323/2018) s’atribueix la guarda i custòdia 
a favor del pare. En aquesta, es ressenya que hi ha una sentència condemnatòria per un 
delicte d’amenaces del pare. L’Audiència Provincial argumenta que l’article 92. 7 del Codi 
civil «impedeix que es pugui resoldre la guarda i custòdia compartida quan qualsevol dels 
pares estigui incurs en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, la 
llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l’altre cònjuge o dels fills 
que convisquin amb tots dos. No és la guarda i custòdia compartida l’establerta en primera 
instància, sinó l’exclusiva del pare». Es pren la decisió basant-se en l’informe de l’equip 
psicosocial, tot i que s’observa la capacitat d’ambdós progenitors per tenir cura del fill. 
S’estima que la guarda i custòdia s’ha d’atribuir al pare perquè té més estabilitat laboral, 
un horari adequat i disposa d’un habitatge i del suport familiar per a la cura del fill, en 
detriment de la mare, la situació laboral de la qual és inestable, malgrat que treballa.

5.2.2. Règim de comunicacions i estades

Quin tractament judicial s’ha donat a les visites de les persones descendents menors d’edat 
amb el pare maltractador? 

Cal recordar que en el període en el qual es van dictar les resolucions analitzades era 
d’aplicació, entre d’altres, l’article 66 de la Llei orgànica 1/2004: «Art. 66. De la mesura de 
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suspensió de les visites. El jutge podrà ordenar la suspensió de les visites de l’inculpat per 
violència de gènere als seus descendents».

A més, en pràcticament tot el període analitzat (de l’1 de juliol de 2015 al 30 de juny de 
2021) l’article 1.2 de la Llei orgànica 1/2004 ja va ser modificat per la Llei orgànica 8/2015, 
de 22 de juliol. El contingut, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta, és el següent: «Per 
aquesta Llei s’estableixen mesures de protecció integral la finalitat de les quals és prevenir, 
sancionar i erradicar aquesta violència i prestar assistència a les dones, als seus fills menors 
i als menors subjectes a la seva tutela, o guarda i custòdia, víctimes d’aquesta violència».

És a dir, es va passar a considerar les persones menors víctimes directes de la violència de 
gènere; en conseqüència, els és de completa aplicació la prevenció de la suspensió de les 
visites, prevista en l’article 66 Llei orgànica 1/2004. Les dades obtingudes mostren que no 
s’estableixen visites en 4 dels casos. És a dir, el 3,5 %.

Aquesta xifra coincideix amb la mitjana anual nacional de mesures de suspensió de règim 
de visites adoptades en les ordres de protecció i en les mesures de protecció incoades en els 
jutjats de violència (vegeu la taula 2). Dos d’aquests quatre casos de suspensió es deuen a 
l’entrada del pare a presó24 i a la malaltia mental del progenitor. La norma general és no 
suspendre el sistema de visites dels menors amb el pare maltractador.

Hem d’esmentar la Sentència núm. 680/2015, de 26 de novembre de 2015, de la Sala 
Civil del Tribunal Suprem. Estableix, com a doctrina jurisprudencial, que el jutge o tribunal 
pot suspendre el règim de visites del menor amb el progenitor condemnat per delicte de 
maltractament del seu cònjuge o parella i/o per delicte de maltractament del menor o d’un 
altre fill, i valorar els factors de risc. En aquesta resolució s’indica que, en cas de condemna 
per maltractament, els contactes del pare amb la filla han de ser summament restrictius 
i ha de predominar la cautela del tribunal a l’hora de fixar-los, ja que el factor de risc és 
més que evident per tractar-se d’una menor amb escasses possibilitats de defensa. D’altra 
banda, cal assenyalar que la mesura número 204 del Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere, aprovat el mes de setembre de 2017 pel Congrés dels Diputats i el Senat, estableix 
«el caràcter imperatiu de la suspensió del règim de visites en tots els casos en què el menor 
hagi presenciat, patit o conviscut amb situacions de violència”.

Es comprova que el sistema judicial, tant en l’àmbit nacional com a les Illes Balears, no ha 
assumit les conseqüències de la violència de gènere en la salut i el desenvolupament dels 
infants i que els converteix en víctimes d’aquesta forma de violència, tal com diu l’exposició 
de motius de la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol. Per aquest motiu, amb caràcter 
general es manté el sistema de visites en situacions de violència de gènere denunciada, tot i 
estar incurs el progenitor en un procediment per violència de gènere. Per aquesta raó, entre 
d’altres, ha estat necessari que la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, modifiqui l’apartat 

24. Vegeu la Sentència núm. 327/2016, de 24 d’octubre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 97/2016).
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7 de l’article 544 ter de la Llei d’enjudiciament criminal; disposa que, quan es dicti una 
ordre de protecció amb mesures de caràcter penal i hi hagi indicis fundats que les filles i fills 
menors d’edat hagin presenciat la violència de gènere, n’hagin patit o hi hagin conviscut, 
l’autoritat judicial ha de suspendre les visites. Si bé afegeix que, a instància de part, pot no 
decidir la suspensió mitjançant una resolució motivada en l’interès superior del menor i amb 
avaluació prèvia de la relació paternofilial. A més, la Llei 8/2021, de 2 de juny, modifica en el 
mateix sentit l’article 94 del Codi civil, amb la redacció següent: «No és procedent establir 
un règim de visites o estada i, si està establert, s’ha de suspendre respecte del progenitor 
que estigui incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat física, 
la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l’altre cònjuge o dels seus 
fills. Tampoc no és procedent quan l’autoritat judicial adverteixi, de les al·legacions de les 
parts i les proves practicades, que hi ha indicis fundats de violència domèstica o de gènere. 
No obstant això, l’autoritat judicial pot establir un règim de visita, comunicació o estada en 
una resolució motivada en l’interès superior del menor o per la voluntat, els desitjos i les 
preferències del major amb discapacitat necessitat de suport, i amb avaluació prèvia de la 
situació de la relació paternofilial». «No és procedent en cap cas establir un règim de visites 
respecte del progenitor en situació de presó, provisional o per sentència ferma, decidida en 
un procediment penal pels delictes previstos en el paràgraf anterior».

De manera que, després de l’entrada en vigor d’ambdues lleis, la suspensió de les visites 
és la norma general quan un progenitor està processat per algun dels delictes de violència 
de gènere. Només excepcionalment l’autoritat judicial pot establir visites fonamentant la 
resolució en l’interès superior del menor.

De les resolucions analitzades, com a exemple de mala praxi, comentam la sentència 
següent:

Sentència núm. 198/2016, de 14 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 432/2016). Descriu que hi ha una condemna ferma per violència física i 
psicològica, així com un informe psicosocial en el qual es proposa restringir les visites amb 
l’agressor, ja que produeix als infants «temor, inseguretat» perquè «s’enfada molt». A més, 
els fills havien manifestat que tenien por, que no volien estar amb ell i que els impedia 
parlar per telèfon amb la mare. Tot i això, les visites i els períodes de vacances amb el pare 
es mantenen. Únicament se suprimeix la pernoctació, però no per tot el que s’ha esmentat 
anteriorment, sinó perquè el pare no té habitació adequada i habilitada per als menors.

Com a model de bona pràctica, comentam les sentències següents:

Sentència núm. 131/2021, de 24 de març de 2021, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 610/2020). Confirma la suspensió de les visites dels menors amb 
el pare després de detectar una situació de maltractaments psicològics, no tan sols a la 
mare sinó també als menors: «Hi ha base probatòria evident per considerar que el Sr. X 
inferia un tracte inadequat als seus fills […] de manera que es pot apreciar raonablement 
una relació entre l’estat psicoemocional dels menors i el tracte amb el seu pare», «no pot 



Estudis finançats mitjançant les convocatòries de l’Institut Balear de la Dona 2020 i 2021

266   

ser desconeguda la precària situació de violència psicològica per la qual aquella ha passat, 
fins al punt de bloquejar-se i no reconèixer una situació de violència psicològica, tal com es 
recull en els dictàmens pericials assenyalats. En aquest sentit consideram acreditada una 
situació d’estrès posttraumàtic i depressió de la Sra. XXX, així com la inconveniència per als 
fills de mantenir en aquest moment cap relació amb el seu pare, ja que no es pot negar, 
amb la prova de què disposam, l’afirmació del jutjador que hi ha indicis de maltractament 
físic i psicològic del pare cap als fills que, efectivament, desaconsellen les visites d’aquest 
amb aquells». Durant la tramitació d’aquest recurs d’apel·lació, el Jutjat Penal número 2 
de Palma va dictar sentència: «Tot això ha quedat confirmat si ens atenem als fets provats, 
als quals remetem expressament, de la sentència dictada pel Jutjat Penal núm. 2 de Palma, 
d’1 de febrer de 2021, en el PA 307/2020 […]. En la Resolució esmentada, el Sr. X ha estat 
condemnat per delicte de maltractament habitual i quatre altres delictes lleus continuats de 
vexacions en l’àmbit familiar». 

Un altre aspecte interessant que cal destacar d’aquesta sentència és que diferencia bé una 
situació de violència de gènere d’una situació conflictiva, quan en el fonament jurídic cinquè 
diu: «Les consideracions finals d’aquest dictamen [psicològic], que expressen una nítida i 
greu simptomatologia negativa de la Sra. X, al qual en aquest moment ens remetem, posen 
en relleu dos factors altament significatius. El primer és que aquests símptomes són genuïns 
i descarta la Sra. X [psicòloga] la simulació, i el segon és l’alta compatibilitat dels trastorns 
soferts per la Sra. X amb el fet d’haver viscut situacions de maltractament o abús psicològic 
en el si de la parella, descartant una situació altament conflictiva».

Sentència de l’Audiència Provincial de Palma núm. 277/2018, de 5 de setembre de 
2018 (Secció. 4a, Rec. 183/2018). Es tracta d’un altre cas de suspensió del règim de visites 
perquè el pare «va ser condemnat com a autor responsable d’un delicte de maltractament 
físic i psíquic habitual dins l’àmbit de la violència de gènere, executat en l’àmbit familiar i amb 
presència dels fills menors». En aquest cas, l’informe del gabinet del jutjat desaconsellava 
establir un sistema de visites amb el pare, «el qual no es considerava capacitat per complir el 
rol parental i per prendre decisions que poguessin afectar la vida dels seus fills»

Tipus de règim de comunicacions i estades

Observem que, no tan sols no se suspenen les visites en entorns de violència de gènere, 
sinó que fins i tot s’amplien respecte del que s’entén per règim normal o estàndard (caps de 
setmana alterns i dia intersetmanal), que se situa en el 25,75 %. 

Sentència núm. 156/2016, de 18 de maig de 2016, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 159/2016). Estableix un règim de visites de caps de setmana alterns 
de divendres a dilluns, a més dels dimarts i els dijous amb pernoctació i la meitat de totes les 
vacances escolars. Hem trobat aquest sistema en tres casos. Aquesta extensió és equivalent 
a una custòdia compartida, però amb una execució encara més desestabilitzadora per als 
menors, ja que els obliga a dormir cada nit en una casa. Una altra mostra de concessió de 
visites més extenses que en règim normal és el confirmat per la Sentència núm. 269/2019, 
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de 19 de juliol de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 222/2019). 
Després d’estimar provat que, segons el dictamen de la psicòloga, el pare «en lloc d’animar 
les seves filles […] mostra una actitud de rebuig que provoca en les menors un sentiment 
d’ansietat i de frustració molt elevat i perillós». El metge forense informa que la menor, 
d’onze anys, presenta «un estat d’ansietat amb somatitzacions relacionat amb el tracte que 
rep del seu pare quan està amb ell». No obstant això, es fixa un règim de visites de caps de 
setmana alterns de divendres a diumenge, dilluns a la tarda i dimecres amb pernoctació, a 
més de la meitat de les vacances escolars, sense qüestionar-se com repercutirà en la menor. 

Gràfic 10. Tipus de règim de comunicacions i estades

Font: elaboració pròpia

Únicament s’estableixen visites més restringides que el sistema estàndard en 13 casos, la 
qual cosa representa el 19,69 %. Un dels casos en què el sistema de visites és inferior en la 
durada del sistema estàndard és de la Sentència núm. 393/2019, de 10 de desembre, de 
l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 533/2019). Tot i que l’afer procedeix d’un 
jutjat de violència sobre la dona, s’atribueix al pare la guarda i custòdia del menor de setze 
anys i es fixen amb la mare unes visites flexibles quan mare i fills convinguin; però com a 
mínim «d’un dia dels no lectius a la setmana, sia el dissabte, sia el diumenge, des de les 11 
hores fins a les 20 hores, en què el menor haurà de menjar aquest dia amb la seva mare».

Intervenció institucional o de terceres persones

En 25 casos, l’entrega, la recollida i el desenvolupament de les visites no es fan a través de 
cap persona ni amb la intervenció del punt de trobada familiar (PTF), fet que representa el 
39,68 %. El PTF intervé en 19 afers, és a dir, el 30,15 %. En aquests casos amb intervenció 
del PEF, les visites són supervisades pel personal del PEF en 5 casos i en 3 es duen a terme 
sense sortir d’aquest centre.

D’altra banda, cal subratllar que dels casos estudiats la progressivitat de les visites s’estableix 
en 12 casos, la qual cosa suposa el 18  %. Així, podem esmentar la Sentència núm. 
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362/2018, de 15 de novembre de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, 
Rec. 403/2018), que fixa per al pare visites de caps de setmana alterns sense pernoctació, 
«sense perjudici que pugui interessar més endavant l’ampliació del règim de visites si es 
produeix una evolució en la relació amb els menors». També podem esmentar la Sentència 
núm.174/2018, de 24 de maig de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Sec. 4a, 
Rec. 65/2018).

Gràfic 11. Intervenció institucional o de terceres persones

Font: elaboració pròpia

Per tant, en els procediments de família en els quals hi ha antecedents de violència de gènere, 
la pauta general és establir visites i no sotmetre-les a progressivitat ni tampoc a revisió un 
cop ha transcorregut un temps determinat. Això dona una idea de la despreocupació pel 
que fa al que pugui ocórrer amb els menors. 

Quant a la mesura de prohibició de sortida del territori nacional, cal aclarir que aquesta 
s’estableix quan un dels progenitors és estranger o quan hi ha algun risc que es pugui 
produir sostracció internacional de menors durant les estades amb el progenitor no 
custodi. Les Illes Balears compta amb el percentatge més alt de residents estrangers que 
qualsevol altra comunitat. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any 2019, el 
18,75 % de les persones residents són estrangeres, enfront de la mitjana nacional que és de 
l’11,42 %. No obstant això, només hem trobat aquesta restricció de la mobilitat de menors 
en 5 resolucions, la qual cosa representa el 4,9 %.

Interlocutòria núm. 94/2019, de 4 de juny de 2019, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 86/2019). És un model de bona praxi. Es requereix al progenitor, 
que ha obtingut l’autorització per passar les vacances de Nadal amb el seu fill a Anglaterra, 
perquè aporti els bitllets de transport amb prou antelació per cursar l’ordre oportuna als 
cossos i forces de seguretat de l’Estat. El pare recorre en apel·lació i al·lega que el requeriment 
excedeix el que disposa la decisió de la sentència executada, en el sentit que no establia res 
sobre la presentació prèvia de bitllets. Es desestima el recurs, perquè «La mesura serveix per 
conèixer que la sortida tindrà lloc efectivament i que es respectarà el període per al qual va 
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ser establerta, la qual cosa es considera raonable, atès que la guarda i custòdia s’ha atorgat 
en exclusiva a la mare per l’elevada conflictivitat que l’aplicació del règim de visites ha 
originat en fase d’execució».

Interlocutòria núm. 179/2018, de 30 d’octubre de 2018, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. núm. 515/2018). Es denega a la mare l’autorització per viatjar 
amb la seva filla a Finlàndia (país d’origen de la progenitora) perquè: «El fet que hi hagi 
convenis internacionals sobre la sostracció de menors no és cap argument vàlid en contra de 
la denegació d’autorització perquè l’obligació dels jutjats i tribunals espanyols és vetlar pels 
menors i evitar-los danys, com la sostracció, abans que s’esdevinguin».

5.2.3. Pàtria potestat

La pàtria potestat s’atorga de forma compartida en el 90,09  % dels casos. L’exercici se 
suspèn al pare que exerceix violència de gènere en el 6,93 % dels casos, en el 0,99 % se li 
restringeix i en el 0,99 % se l’en priva. 

Gràfic 12. Exercici de la pàtria potestat

 

Font: Elaboració pròpia

A continuació, analitzam les resolucions judicials en les quals l’exercici de la pàtria potestat se 
suspèn, es restringeix o es priva al pare en contextos de violència de gènere, amb l’objectiu 
de valorar les circumstàncies concurrents.

Sentència núm. 376/2016, de 18 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. 217/2016). Estableix la pàtria potestat compartida per a ambdós 
progenitors. Tanmateix, s’exceptua de l’exercici compartit i s’atorga en exclusivitat a la mare 
—guardadora habitual de la filla comuna— l’elecció del centre escolar, qualsevol classe de 
documentació que sigui necessària per a la filla menor, com, per exemple, la seva identitat, 
l’expedició de passaport o permís de residència. La mare actua en representació de la menor 
davant qualsevol administració, entitat o representació consular o diplomàtica. La resolució 
confirma la decisió de primera instància, basant-se en l’informe de l’equip psicosocial, en el 
qual s’estableix que el pare té una posició molt rígida, una actitud centrada en les seves pròpies 
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necessitats i poca percepció de les necessitats psicoevolutives de la nina. Es fa referència al 
fet que s’havien adoptat unes mesures provisionals de caràcter urgent, entre les quals es va 
establir un règim de visites tutelat per un procediment penal, iniciat per abusos sexuals (que 
posteriorment va ser arxivat). El pare va renunciar al compliment d’aquestes visites pel fet 
de ser tutelades. Per aquesta raó, el progenitor va perdre el contacte amb la nina durant un 
temps, motiu pel qual s’atorga a la mare la facultat de decidir en els assumptes esmentats, 
així com un règim de visites tutelat i progressiu en el punt de trobada familiar. Tot i que la 
resolució procedeix d’un jutjat de violència sobre la dona, s’adverteix que no s’esmenta la 
violència sobre la dona, ni es valoren les dificultats que té la mare a l’hora de prendre decisions 
en assumptes d’interès per a la menor en un context de violència de gènere. 

Sentència núm. 391/2016, de 30 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 227/2016). Fa referència a una condemna per un delicte d’amenaces 
lleu en l’àmbit familiar i una falta de vexacions injustes. La mare va plantejar una demanda 
de modificació de mesures, en la qual va sol·licitar la privació de la pàtria potestat tant per 
l’incompliment del règim de visites establert a favor del pare com per l’impagament de la 
pensió d’aliments. La sentència de primera instància va denegar la privació de la pàtria potestat 
per considerar que els incompliments del pare no van ser voluntaris o premeditats, sinó fruit 
de la seva malaltia mental, que li va impossibilitar complir el règim de visites, així com exercir 
qualsevol activitat laboral amb la qual poder atendre el pagament de la pensió d’aliments. La 
resolució afegeix que el pare havia superat la seva malaltia mental. Per això, també va entendre 
que estava rehabilitat per exercir les obligacions inherents a la pàtria potestat. D’aquesta 
manera, va estimar que no concorrien els requisits necessaris per privar-lo de la pàtria potestat. 

L’Audiència Provincial no comparteix aquesta posició i sosté que el pare havia incomplert 
els seus deures des que la nina tenia quinze mesos de vida, quan, en el moment del recurs, 
ja tenia sis anys, i no havia vist el pare durant tot aquell temps. Així, estableix que l’article 
170 del Codi civil preveu la facultat que es pugui privar totalment o parcialment de la 
pàtria potestat el qui incompleix els deures que són inherents a aquesta. No obstant això, la 
privació requereix que els progenitors incompleixin aquests deures de forma greu i reiterada, 
així com que sigui beneficiosa per al fill o filla, ja que la potestat és una funció inexcusable 
que s’exerceix sempre en benefici de les filles i fills per facilitar el ple desenvolupament 
de la seva personalitat i comporta una sèrie de deures personals i materials envers ells 
en el sentit més ampli. Per aquest motiu, s’afirma per doctrina autoritzada que es tracta 
d’una funció amb un ampli contingut, no d’un mer títol o qualitat; és per això que resulta 
incompatible mantenir la potestat i, tanmateix, no exercir en benefici del fill o filla cap dels 
deures inherents a aquesta. Per aquesta raó, no comparteix el motiu que l’incompliment 
dels deures inherents a la pàtria potestat de forma greu i reiterada quedin justificats per la 
malaltia del pare, per la qual cosa l’en priva i n’atorga l’exercici exclusiu a la mare.

Com a mostra de bona praxi, destacam la sentència següent:

Sentència núm. 356/2016, de 10 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. 127/2016). La mare es va traslladar de Mallorca amb la seva filla 
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després que el Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Palma condemnàs l’agressor 
per un delicte d’amenaces lleus i es va establir la prohibició d’aproximació i comunicació a 
tres-cents metres. Amb posterioritat, es va dictar sentència en primera instància, per la qual 
es va atorgar la guarda i custòdia a la mare, així com l’exercici exclusiu de la pàtria potestat. 
El pare va recórrer contra la decisió de primera instància, i va sol·licitar que s’obligàs la mare 
a tornar a Palma, així com que es modificàs la guarda i custòdia a favor d’aquest per aquest 
motiu. Resulta d’interès transcriure el que va expressar l’Audiència Provincial de Palma: «La 
qüestió queda limitada a determinar si l’interès superior del menor és que continuï sota la 
guarda i custòdia del mateix progenitor, encara que aquest traslladi el seu domicili a una 
altra ciutat o país, o si, a causa d’aquest canvi, s’ha d’establir un canvi de guarda i custòdia 
a favor del progenitor fins a aquell moment no custodi, ja que hi ha circumstàncies que 
aconsellen, sempre, insistim, en benefici del menor, que aquest romangui a la mateixa ciutat 
on ho ha fet sempre. Mai la qüestió es pot resoldre, doncs, en el sentit que pretén la part 
apel·lant al seu recurs: obligar el progenitor custodi a tornar a Palma amb la seva filla». La 
resolució de l’Audiència Provincial va estimar que l’interès del menor era que es mantingués 
sota la guarda i custòdia de la mare, encara que aquesta es traslladàs juntament amb la 
menor a Barcelona. D’aquesta forma, considera justificat el trasllat conforme a les previsions 
de la Llei orgànica 1/2004, ja que es va produir després que el Jutjat de Violència sobre la 
Dona dictàs una sentència condemnatòria contra l’apel·lant.

Sentència núm. 327/2016, de 24 d’octubre de 2016, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 327/2016). En primera instància es va atorgar la guarda i custòdia 
i l’exercici exclusiu de la pàtria potestat a la mare, així com la suspensió del règim de 
comunicacions i estades. Es va privar de l’exercici de la pàtria potestat al pare pel fet d’estar 
ingressat a la presó per delictes relacionats amb la violència de gènere: delicte continuat de 
trencament de condemna, amenaces, coaccions, lesions amb arma blanca i una falta de 
maltractament d’obra. L’agressor va recórrer contra la decisió, i va sol·licitar l’establiment 
d’un règim de visites a presó, argumentant que al centre penitenciari havia fet dos cursos 
de control, un d’habilitats socials amb la Creu Roja i un altre de violència de gènere, amb 
«excel·lent aprofitament». La resolució de l’Audiència Provincial va desestimar aquesta 
pretensió i va manifestar que la sentència de primera instància va aplicar correctament el 
que es disposa a l’article 94 i a l’article 16 del Codi civil i la resta de disposicions que regulen 
la protecció jurídica dels menors, perquè va fer prevaler l’interès superior del menor. La 
sentència evidencia que «la menor estava present quan van ocórrer els greus fets objecte de 
la condemna. […] agafant la menor en braços, va intentar sortir per la porta, però l’acusat 
li ho va impedir i la va tirar a terra amb la menor, a més l’acusat va estrènyer fortament la 
cara a la nina». D’altra banda, la prova pericial psicosocial va concloure que, a causa de les 
circumstàncies del pare, el més adequat era no establir visites.

Sentència núm. 259/2019, d’11 de juliol de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 186/2019). Atorga l’exercici exclusiu de la pàtria potestat a la mare i suspèn 
el règim de visites amb el pare pel fet d’abandonar el tractament de malaltia psiquiàtrica i 
de consum de cànnabis. No es fa referència a la situació de violència de gènere, tret de la 
procedència d’un jutjat de violència sobre la dona.



Estudis finançats mitjançant les convocatòries de l’Institut Balear de la Dona 2020 i 2021

272   

Sentència núm. 131/2021, de 24 de març de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 131/2021). Suspèn l’exercici de la pàtria potestat i el règim de comunicacions 
i estades. Dicta una condemna per un delicte de maltractament habitual i quatre delictes 
lleus més de vexacions en l’àmbit familiar. Estableix la pena de prohibició de comunicació i 
d’aproximació tant amb la mare com amb els fills comuns.

De les sentències exposades es desprèn que no n’hi ha prou amb el fet de constatar violència 
de gènere per restringir l’exercici de la pàtria potestat. Cal que es donin altres circumstàncies 
afegides, com falta de relació del pare amb el menor, ingrés a presó, malaltia mental i 
consum de cànnabis, així com que la pena de prohibició d’aproximació i de comunicació 
s’estengui a les filles i fills. 

Sentència núm. 391/2016, de 30 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 227/2016). Priva de la pàtria potestat per l’incompliment dels deures 
inherents a aquesta sense fer esment de la violència de gènere. Només en la Sentència núm. 
356/2016, de 10 de novembre, de l’Audiència Provincial Palma (Secció 4, Rec. 127/2016) 
se suspèn l’exercici per la situació de violència de gènere i es justifica el trasllat de la mare a 
una altra localitat per la previsió establerta en la Llei orgànica 1/2004. 

A excepció d’aquestes resolucions, a la resta es va atorgar l’exercici compartit de la pàtria 
potestat, tot i que el 97,03 % de les resolucions examinades procedien de jutjats de violència 
sobre la dona. L’anàlisi feta permet comprovar que en el 32,65 % dels procediments s’havien 
dictat sentències condemnatòries i en el 10,20% els procediments estaven en tràmit. En el 
47,96  % no constaven en les resolucions els resultats dels procediments penals iniciats 
(vegeu el gràfic 3).

5.2.4. Ús de l’habitatge familiar, pensió d’aliments i compensatòria

Fixació de pensions alimentàries

Gràfic 13. Fixació de pensions alimentàries

Font: elaboració pròpia
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Quant al reconeixement de pensions alimentàries a favor de les filles i fills, ens crida l’atenció 
que, en dos casos, l’1,98 %, no s’estableixin. En un, el motiu és l’ingrés del pare a la presó 
i, en l’altre, és que el pare no té mitjans econòmics, tot i que no consta en la resolució que 
estigui impedit i sí que hi figura expressament que abans havia viscut a costa de la dona 
i, actualment, de la seva mare. La sentència l’allibera de pagar la pensió d’aliments per al 
fill. En el 28,71 % de les resolucions estudiades, no s’especifica si s’ha fixat o no pensió 
d’aliments.

Quantia de les pensions alimentàries

L’import de les pensions només apareix en el 69,30  % de les resolucions analitzades, i 
aquest no apareix diferenciat quan són beneficiaris, com a alimentistes, més d’una filla o 
fill. Les quanties de les pensions d’aliments fixades són molt escasses. D’aquesta forma, el 
37,14 % són d’entre 100 i 200 euros; el 28,57 %, d’entre 200 i 300 euros, i en el 7,14 % es 
fixa un import inferior a 100 euros. Només en l’11,35 % la quantia de la pensió d’aliments 
supera els 400 euros.

Gràfic 14. Quantia de les pensions alimentàries

Font: Elaboració pròpia

Queda palès que la quantia de les pensions alimentàries no està adequada a les necessitats 
de les persones menors, sinó que depèn de criteris subjectius que tenen en comú l’import 
escàs de les pensions, fins a l’extrem que hi ha una sentència que el redueix a 25 euros al 
mes,25 o d’altres que eximeixen el pare de l’obligació de pagar aliments. 

Sentència núm. 277/2018, de 5 de setembre de 2018, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 183/2018). Havent estat condemnat el pare a dos anys de presó 
per delictes prevists i penats en els apartats 173.2 i 173.3 del Codi penal, és privat de 

25. Vegeu la Sentència núm. 88/2017, de 13 de de febrer de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 200/2015).
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la pàtria potestat i de visites amb els dos fills, amb obligació d’abonar 100 euros al mes 
per a cadascun d’ells com a pensió d’aliments. No obstant això, l’Audiència Provincial 
suspèn l’obligació d’abonar-lo «fins que disposi d’ingressos propis, encara assistencials, que 
li permetin prestar-la». Magnanimitat de l’Audiència Provincial amb el maltractador, que 
evidencia no tenir en compte l’interès superior dels menors, els quals priva de l’aportació 
obligatòria d’un dels progenitors per al seu manteniment. L’Audiència Provincial entén «que 
[amb la fixació d’aquesta pensió] s’ha conculcat el judici de proporcionalitat de l’art. 146 del 
CC». Consideram que és un cas de mala pràctica.

Respecte del mínim vital, l’import no té un mínim de consens jurisprudencial, ja que aquesta 
quantitat es pot fixar tant en 150 euros al mes com en 100 euros al mes. Pel que fa a la 
proporcionalitat en la fixació de l’import dels aliments, la Sentència núm. 4022/2021, de 
27 d’octubre de 2021, del Tribunal Suprem, fixa com a doctrina reiterada que «la revisió 
del judici de proporcionalitat dels aliments deguts als fills menors entra de ple en l’espai dels 
pronunciaments discrecionals, facultatius o d’equitat, que constitueix matèria reservada al 
tribunal d’instància». Però l’alt tribunal parla de proporcionalitat de la quantia, no es refereix 
a la no fixació, que és el que fa l’Audiència Provincial.

Com a exemple de mala praxi, comentam les sentències següents:

Sentència núm. 86/2017, de 7 de març de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 621/2016). Tot i que es va establir d’ofici la pràctica de les proves que 
el tribunal estimàs necessàries pel fet d’haver-hi menors afectats pel plet, la resolució 
va fixar una pensió escassa de 100 € al mes, atès que no es disposava de proves sobre 
les possibilitats econòmiques del pare. Aquest desistiment va perjudicar els menors: «Pel 
que fa als aliments que ha de prestar el pare, no disposam dels seus ingressos, ni tan 
sols coneixem si té ocupació, tan sols disposam de la seva declaració en judici, en la 
qual va reconèixer que hi ha temporades que treballa a l’aeroport i que guanya 280 
euros mensuals, algunes vegades fa alguna feina esporàdica i que resideix amb els seus 
pares al seu habitatge. L’actora va manifestar que estava en una situació econòmica molt 
precària, i que vivia en una casa d’acollida. En aquest sentit, consta un informe aportat 
amb la demanda que ens indica que la Sra. X està allotjada al centre del Servei d’Atenció 
Municipal a Víctimes de Violència de Gènere […]. Pel que fa al menor, es tracta d’un 
nin nascut el […] i no consta que tingui necessitats especials. Segons aquesta situació, 
d’acord amb l’article 146 del Codi civil, consideram proporcionada una pensió alimentària 
de 100 € mensuals a càrrec del pare amb les actualitzacions corresponents, una quantitat 
que es mantindrà fins que no millori la situació econòmica del Sr. X i es pugui fixar si més 
no el mínim vital, el qual, en aquest partit judicial, és de 150 € al mes. Només cal afegir 
que no poden tenir consideració de despeses extraordinàries les educatius consistents 
en matrícules de curs, llibres de text i material escolar, ja que no són de cap manera 
imprevisibles, sinó que es produeixen regularment, a més del fet que són consubstancials 
a la instrucció de l’infant.» Consideram aquesta resolució com a mala praxi pel fet que, 
atesa l’escassetat de la quantia de la pensió (100 euros), hi consideri inclosa l’aportació 
del pare a les matrícules, les despeses de llibres de text i el material escolar del fill, la 
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qual cosa significa que recauen, pràcticament, en la mare, que les ha d’afrontar amb una 
pensió nímia.

Sentència núm. 11/2018, de 3 d’octubre de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 337/2019). En el procediment s’arriba a un pacte entre les parts de renúncia 
a accions penals i civils. Entre les penals hi ha, almenys, un procediment per violència de 
gènere. En la segona instància del divorci recondueixen el procediment de contenciós a 
mutu acord, amb la signatura d’un pacte que és aprovat per la Sala i recollit en la sentència. 
Les parts tenen fills menors. El pacte homologat judicialment redueix de manera notòria les 
bones condicions econòmiques establertes en la sentència d’instància a favor de la mare 
i dels fills (pensions de 1.500 euros per fill fins a la independència econòmica, més totes 
les despeses d’estudis), l’ús del domicili familiar sense límit temporal i una indemnització a 
l’esposa de 800.000 euros com a pensió compensatòria capitalitzada. A més, aquest pacte 
conté una clàusula per la qual, una vegada percebuda aquesta quantitat, ella renunciarà a 
totes les accions civils i penals que ha exercit contra ell en el jutjat de violència sobre la dona. 
No hi posen cap objecció ni el fiscal ni el jutge, que aprova el pacte sense cap objecció, a 
l’empara de l’article 777 de la Llei d’enjudiciament civil. 

Quant a la pensió compensatòria (regulada a l’article 97 del Codi civil), cal assenyalar que, 
en general, ha desaparegut de les sentències sobre dret de família. A les Illes Balears hem 
comprovat que succeeix el mateix. Només es reconeix en 5 casos analitzats (s’atribueix la 
custòdia a la mare en 77 resolucions, la qual cosa ja és un índex de dedicació, almenys futura, 
a la cura de la família i, probablement, també passada, un factor que cal prendre en compte 
per fixar la pensió). En 4 d’aquests 5 casos es fixa en les circumstàncies següents: s’atorga per 
a un temps inferior a cinc anys; se’n pacta l’import en les capitulacions matrimonials en 200 
euros al mes; es reconeix una quantitat a tant alçat relativa, no a la pensió compensatòria, 
sinó a la indemnització de l’article 1438 del Codi civil; s’estableix un import de 400 euros, 
atesa la dedicació de l’esposa a la família durant dotze anys. En una altra ocasió, en la 
qual el desequilibri econòmic és important, l’Audiència Provincial la determina en 1.100 
euros al mes, de manera que redueix a aquesta xifra els 2.000 euros fixats en la sentència 
d’instància. Es tracta de la Sentència núm. 30/2018, de 30 de gener de 2018 (Secció 4 Rec. 
506/2017), en què s’al·ludeix a arguments de la jurisprudència del Tribunal Suprem quant als 
elements valorats, com, per exemple: «La sentència del Tribunal Suprem considera que ja la 
sentència de la mateixa Sala de data 14 de juliol de 2011, reiterada en la de 31 de gener de 
2014, havia posat fi a la controvèrsia sobre el dret a la compensació que preveu l’art. 1438 
del Codi civil; entén, d’una banda, que s’ha exclòs l’exigència de l’enriquiment del deutor 
que ha de pagar la compensació per treball domèstic, però de l’altra exigeix que la dedicació 
del cònjuge al treball i a la llar sigui exclusiva, no excloent: “només amb el treball fet per 
a la casa”, la qual cosa impedeix reconèixer el dret a la compensació en els casos en què 
el cònjuge que el reclama hagi compatibilitzat la cura de la casa i la família amb un treball 
fora de la llar, a mitja jornada o a jornada completa, la qual cosa s’esdevé en el cas que ens 
ocupa». «En les circumstàncies examinades consideram excessiva la suma de 2.000 euros 
al mes establerts per la sentència apel·lada, ja que el desequilibri que es pretén corregir es 
pot obtenir amb menys de 1.100 euros al mes, segons el parer d’aquest Tribunal, i això 
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sense subjecció a límit temporal per l’escassa probabilitat que la Sra. X pugui accedir a una 
ocupació donada la seva edat i la seva formació acadèmica (només va fer l’ensenyament 
bàsic), per la qual cosa, com vam veure, no té cap formació professional, sense oblidar que 
podrà obtenir liquiditat després de la liquidació del règim econòmic».

 Com a model de bona praxi, comentam la sentència següent:

La Sentència, núm. 29/2017, de 26 de gener de 2017, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció, 4 Rec. 317/2016). Hi consta una situació de violència de gènere denunciada. 
En primera instància es concedeix a la dona una pensió compensatòria que percebrà en 
trenta mensualitats, revocada per l’Audiència Provincial i augmentada a cinc anualitats. La 
decisió es fonamenta en la manca de recursos de l’esposa i la seva dedicació a la cura de la 
llar i la filla comuna durant dotze anys de matrimoni.

Podem afirmar que els tribunals han fet desaparèixer aquesta pensió que compensa el 
desequilibri econòmic que ocasiona la ruptura matrimonial a un dels cònjuges, normalment 
la dona, a causa de la major dedicació durant la convivència a la cura de la família i la 
pèrdua de possibilitats laborals i/o professionals. La conseqüència és un empobriment de les 
dones. Respecte de la incidència de la violència econòmica a les Illes Balears, la Memòria 
2020 (exercici 2019) de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma revela que, dels delictes 
contra les relacions familiars, els més nombrosos són els d’impagament de pensions. L’autor 
d’aquest delicte sempre està identificat. Segons la Memòria 2020 de la Fiscalia, durant 
l’any 2019 es van incoar 394 procediments per aquest tipus penal, la qual cosa suposa una 
tendència a la baixa de l’11,86 % respecte de l’any anterior.

Atribució de l’ús de l’habitatge familiar

Pel que fa a l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, els resultats obtinguts no són significatius. 
En el 46,53 % de les resolucions examinades no se l’esmenta, per no considerar-se com a 
motiu d’apel·lació. No obstant això, s’atribueix l’ús de l’habitatge familiar a la mare en el 
39,60 % de les resolucions. 

Gràfic 15. Atribució de l’ús de l’habitatge familiar

Font: elaboració pròpia

39,60%

3,96%
9,91%

46,53%

0,00%

50,00%

100,00%

Mare Pare Altres No consta



Estudi del tractament judicial donat a les dones i a les seves filles i fills menors d’edat en els 
procediments de família en els quals es constata l’existència de violència de gènere 2021 

277   

Si tenim en compte que en el 76,23 % de les resolucions estudiades (vegeu el gràfic 9) 
s’atribueix la guarda i custòdia a la dona, podem deduir que no en tots els casos en els 
quals la custòdia és atribuïda a la mare se li atorga també l’ús del domicili familiar, una 
dada significativa si tenim en compte l’article 96 del Codi civil, que determina que l’ús de 
l’habitatge familiar i dels objectes d’ús ordinari correspon a les filles i fills menors d’edat i al 
cònjuge que quedi en la seva companyia.

Durada de l’ús de l’habitatge familiar

De les resolucions en les quals el dret d’ús de l’habitatge familiar és atribuït a la mare, en 
el 65,38 % dels casos es fa sense limitació temporal expressa. En el 7,69 % dels casos es 
fixen els anys de durada del dret d’ús. En el mateix percentatge (7,69 %), es limita l’ús de 
l’habitatge familiar a la majoria d’edat (divuit anys) dels fills o filles; en el 3,84% dels casos, 
fins que siguin independents econòmicament.

Gràfic 16. Atribució de l’ús de l’habitatge familiar

Font: elaboració pròpia 
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d’aquest correspon als fills comuns menors d’edat i al cònjuge en la companyia del qual 
quedin, fins que tots ells assoleixin la majoria d’edat». D’aquesta manera es modifica l’article 
96.1 en el sentit que estableix la jurisprudència del Tribunal Suprem. 

En les conclusions i les propostes dels tallers jurídics de l’Asociación de Mujeres Juristas 
Themis (octubre de 2021)26 hem posat en relleu el desequilibri econòmic dels convenis 
reguladors o del contingut econòmic de les sentències que es produirà en els procediments 
de família com a conseqüència d’aquesta modificació legislativa. Per això, consideram 
indispensable reequilibrar la nova situació si no es vol fer recaure en una de les parts les 
despeses d’habitació de les filles i fills, els quals, després de complir els divuit anys d’edat, 
continuen sent dependents econòmicament dels seus progenitors. En aquest sentit, 
proposem que «una vegada extingit el dret d’ús d’acord amb la nova redacció, i ja que 
aquest és part integrant de la pensió d’aliments, s’hauran de cobrir les necessitats d’habitació 
mitjançant el complement de la pensió d’aliments». Criticam que es limiti temporalment el 
dret d’ús de l’habitatge a totes les filles i fills dependents econòmicament, però majors de 
divuit anys, ja que això suposa empitjorar les condicions de vida dels progenitors que tenen 
cura d’aquestes filles i fills majors d’edat, generalment les mares.

 5.3. Exploració i valoració de l’opinió de les persones menors

De les resolucions estudiades, en 89 hi ha filles i fills menors. No obstant això, en el 17 % 
dels afers es fa una referència expressa a l’exploració o a l’audiència de menors, per haver-
se practicat en la primera instància o en la fase de recurs d’apel·lació. Hem comprovat que 
en el 47,52 % dels casos no s’ha practicat exploració judicial, i no consta que s’hagi fet 
en el 35,64 % dels casos. En la majoria de les sentències d’apel·lació s’omet l’edat de les 
filles i fills, així com si el tribunal considera si tenen o no prou judici per ser oïts i escoltada 
la seva opinió sobre les qüestions que els concerneixen en el plet de família, per la qual 
cosa no podem concloure si, havent-ho de fer, es va deixar de practicar o no aquesta prova 
indagatòria de l’opinió dels menors.

Gràfic 17. Exploració de la menor o del menor

Font: Elaboració pròpia

26. Asociación de Mujeres Juristas Themis. (2021). Conclusiones y propuestas. Talleres Jurídicos 2021 [en 
línia]. Madrid. Recuperat de: https://www.mujeresjuristasthemis.org/phocadownload/THEMIS_Conclusiones_
jurdicas_2021_talleres_1.pdf.
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En els procediments en què hem verificat que s’ha practicat l’audiència a menors, l’opinió 
s’ha valorat en 11 dels 17 casos. En els 6 casos restants no se n’esmenta l’opinió. Hem 
de matisar que valorar l’opinió no equival a resoldre conforme a allò que ha manifestat la 
menor o el menor, sinó que s’estima i se sospesa a l’hora de resoldre. Les xifres anteriors 
demostren que en la majoria dels procediments en els quals hi ha menors no se’n recopila 
l’opinió, tot i que el que s’hi resol els afecta directament.

Com a mostra de mala praxi per no tenir en consideració l’opinió manifestada per les 
persones menors, esmentam les sentències següents:

Sentència núm. 198/2016, de 15 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 432/2016). Es practica exploració dels fills en la segona instància. Manifesten 
que no volen estar amb el seu pare, que els prohibeix parlar per telèfon amb la mare; hi 
ha temors dels fills corroborats per informe psicològic. Tot i això, no es fa cas dels menors.

La mateixa Sentència núm. 198/2016, de 15 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. 432/2016). No té en compte la petició dels menors de no tenir 
visites amb el seu pare.

Sentència núm. 216/2018, de 26 de juny de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. núm. 67/2018). El Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Palma havia 
suspès les visites del fill menor amb el pare, amb el raonament següent: «La fixació del règim 
de visites del menor amb el seu pare ha de tenir en compte com a criteri primordial l’interès 
superior del menor. Forma part del contingut d’aquest interès que el menor es trobi en un 
àmbit lliure de violència. Doncs bé, l’exploració del menor, duita a terme en compliment 
del que es preveu a la llei per tractar-se d’un afer que el concerneix directament, evidencia 
la voluntat ferma d’aquest d’ordenar el rebuig de qualsevol vista i comunicació amb el seu 
pare. El menor de 9 anys d’edat ha explicat clarament els motius, i els oferts, que es tenen 
aquí reproduïts, justifiquen folgadament la suspensió del règim (insults a la mare per part del 
demandat, la inducció del pare cap al menor perquè sigui, segons ens diu el mateix menor, 
“un pinxo com ell”. A això s’afegeix que el pare està a la presó des de l’any 2008, any de 
naixement del menor, i que haurà de romandre ingressat al centre penitenciari fins a l’any 
2020». L’Audiència Provincial, fonamentada en el Tribunal Suprem, manté el criteri que, 
encara que s’hagi de tenir en compte la voluntat del menor, això no significa que aquesta 
voluntat sigui determinant per al que es decideix. Estableix visites del nin amb el pare contra 
la voluntat del menor, la qual cosa l’obliga a acudir a la presó un cop al mes, juntament amb 
l’avi patern. Aquestes visites han de ser tutelades per un tècnic adscrit al centre penitenciari.

Al contrari, com a mostra de bona praxi per valorar les manifestacions de les persones 
menors en l’exploració judicial, exposam les sentències següents:

Sentència núm. 326/2015, de 28 d’octubre de 2015 de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 157/2015). Valora les manifestacions dels menors en l’exploració 
judicial. Va denegar la petició del pare, condemnat per violència de gènere, que es fixàs 
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la custòdia compartida. Els menors van expressar que estaven igual de bé amb tots dos 
progenitors, però que estaven bé vivint amb la mare i no volien viure amb el pare. Es denega 
la petició del pare, no pels antecedents de condemna per violència de gènere, sinó perquè la 
Sala considera que el règim de guarda i custòdia materna protegeix adequadament l’interès 
superior dels menors. És a dir, s’atén a allò manifestat pels fills, però corroborat per altres 
proves.

Sentència núm. 56/2021, de 10 de febrer de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 160/2020). Desoeix la filla, que va ser explorada en la segona instància. La 
menor va expressar que valorava positivament la seva relació amb tots dos progenitors, 
amb els quals es portava bé, però que no volia cap canvi. Malgrat les seves manifestacions, 
s’amplien les estades de la menor amb el pare.

 5.4. L’interès superior de les persones menors i la consideració d’aquestes 
com a víctimes de violència de gènere

De l’examen de les resolucions judicials es desprèn que, llevat d’excepcions, l’interès superior 
del menor s’utilitza com a marc teòric abstracte. No es relaciona amb les circumstàncies 
concretes del cas que s’enjudicia. A tall d’exemple, esmentam la Sentència núm. 65/2021, 
d’11 de febrer de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 473/2020). 
En aquesta sentència consta com a antecedent la decisió del Jutjat de Violència sobre la Dona 
núm. 1 de Palma, en què es va establir la custòdia compartida de les dues filles comunes amb 
la seva exparella. La mare apel·la i el seu recurs és desestimat, per la qual cosa es manté la 
custòdia compartida. La resolució de l’Audiència Provincial destina tot un extens fonament 
jurídic a analitzar què és l’interès del menor, en el qual se cita fins i tot la Sentència 178/2020, 
de 14 de desembre, del Tribunal Constitucional, però sense relacionar els postulats de la 
doctrina constitucional esmentada amb les circumstàncies de les nines del procediment. 

En el mateix sentit ens referim a la Sentència núm. 268/2021, de 27 de maig de 2021, 
de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. núm. 734/2020). La mare va demanar 
canvi de guarda i custòdia del fill, una petició que va ser desestimada en ambdues instàncies. 
La decisió de l’Audiència Provincial diu: «És cert que hi ha una nova sentència condemnatòria 
en l’àmbit penal, però recull fets de gravetat escassa i no és suficient per concloure que el 
doni un maltractament continuat al nin o que efectuï respecte d’aquest conductes que el 
perjudiquin».

Com a mostra de bona praxi, comentam la sentència següent:

Sentència núm. 245/2021, de 17 de juny de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 458/2020). Es detallen els arguments pels quals la resolució que s’adopta 
respon als interessos de la menor: «Quant a l’interès superior de la menor, aquesta Sala 
considera que en l’atribució de la guarda i custòdia a la mare es protegeix adequadament 
aquest interès. Això és degut al fet que va ser la mare qui, durant la convivència, es va cuidar 
principalment de la menor i qui, des que es va dictar la interlocutòria de 13/08/2017, té sota 
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la seva guarda i custòdia la menor, i ha quedat acreditat, segons el que es recull en la prova 
pericial psicosocial, que l’exercici de la custòdia desenvolupat fins al moment per la figura 
materna ha estat correcte. A més, cal tenir en compte que el qui ara apel·la, mitjançant una 
infundada al·legació d’abús d’alcohol de la mare, ha pretès separar aquesta de la menor, 
interessat en un mínim règim de visites tutelat al PTF, mentre que, al contrari, la mare no 
ha posat cap impediment perquè el pare mantingui una relació i un règim de visites amb la 
menor per protegir adequadament l’interès superior d’aquesta».

De les resolucions analitzades, només en 10 casos (9,90 %) no s’han considerat les persones 
afectades per violència de gènere com a víctimes directes, com estableix l’article 1.2. de 
la Llei orgànica 1/2004. Tanmateix, sí que s’han considerat perjudicades i danyades per 
la situació creada pel progenitor maltractador. Així, la Sentència núm. 309/2019, de 18 
de setembre de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 334/2019), 
confirma la d’instància, en la qual, després d’una sentència condemnatòria per violència 
habitual (article 173.2 del Codi penal) a dos anys de presó, va canviar la custòdia de 
compartida a individual a favor de la mare; tot i que va establir un ampli sistema de visites 
(dos horabaixes intersetmanals, caps de setmana alterns i la meitat de les vacances escolars). 
L’Audiència Provincial exposa que «La condemna penal suposa una alteració substancial de 
les circumstàncies» i afegeix que «El pare no mostra consciència de les conductes per les 
quals va ser condemnat, fins i tot informa el nin del conflicte».

Tanmateix, ens crida l’atenció, per la total desvinculació de l’afectació a les persones menors 
de les situacions de violència de gènere en la qual estan immersos, la Sentència núm. 
174/2018, de 24 de maig de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 
núm. 65/2018). En el fonament jurídic segon, al final, s’afirma el següent: «D’altra banda, 
si bé és cert que hi ha procediments penals incoats contra el pare i que aquest ha estat 
condemnat mitjançant sentència de 18-1-2018, confirmada per l’Audiència Provincial, per 
un delicte de coaccions en l’àmbit familiar i trencament de mesures cautelars, el cert és que 
es tracta de processos entre els progenitors que no afecten els seus dos fills bessons».

En la Sentència núm. 315/2020, de 17 de juliol de 2020, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. 859/2019), s’atribueix la custòdia del fill al pare, condemnat 
anteriorment per delicte de violència de gènere i la pena del qual, diu la sentència, ja havia 
complert. La Sala considera que «no poden obstaculitzar la decisió d’un canvi de custòdia, 
atès que per a això s’ha de tenir en consideració l’interès superior del menor, que segons el que 
s’ha raonat aconsella aquest canvi». La reiteració de denúncies al pare per maltractaments, 
de les quals almenys una va acabar en sentència condemnatòria, constitueix per al tribunal 
una sospita de «situacions anòmales» en la mare, segons l’informe psicològic. Aquest és el 
motiu fonamental per llevar la custòdia a la mare i atribuir-la al pare. Cal subratllar que no 
s’investiga, ni tan sols s’esmenta, com van poder influir els maltractaments en el menor, la 
qual cosa significa que no és considerat víctima directa de la violència de gènere.

La Sentència núm. 83/2018, de 13 de setembre de 2018, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Sec. 4a, Rec. núm. 304/2018) confirma la que va dictar el Jutjat de Violència 
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sobre la Dona. En un cas de divorci, estant incurs el marit en un procediment per 
violència de gènere i obviant la prohibició legal, es va establir la custòdia compartida 
dels dos fills del matrimoni. La mare no apel·la la sentència, però sí que ho fa el pare 
per qüestions econòmiques. L’Audiència Provincial, conscient de la conculcació de la 
prohibició legal d’establir custòdia compartida en aquesta situació, es limita a assenyalar 
que «El règim de guarda i custòdia adoptat sobre els fills comuns és el compartit, sense 
que aquest hagi estat impugnat, i d’aquest hem de partir a l’hora de considerar el recurs 
d’apel·lació». No s’ha practicat cap prova per esbrinar si l’interès superior dels menors, 
en aquest cas, justifica no aplicar la prohibició legal de l’article 92.7 del Codi civil, que 
no admet excepcions. Crida l’atenció que el Ministeri Fiscal, defensor dels interessos de 
les persones menors, s’hagi aquietat amb la sentència; així com el fet que l’Audiència 
Provincial no hagi pres una posició activa per resoldre amb més coneixement, ja que, 
en tractar-se de matèria de menors, el tribunal d’ofici (segons disposa l’article 770.4 
de la Llei d’enjudiciament civil) podria haver decidit que es practicassin les proves que 
consideràs oportunes.

En aquest sentit, la Sentència 178/2020, de 14 de desembre, del Tribunal 
Constitucional es pronuncia amb els termes següents: «En síntesi, cal assenyalar que, en 
qualsevol procediment de família en el qual s’examinin qüestions que afectin béns o drets 
dels menors, sotmesos a la tutela de l’ordre públic, s’ha de considerar tempestiu o oportú 
que el jutge o el tribunal d’ofici pugui adoptar les decisions i mesures que estimi ajustades 
als interessos tutelats, encara que no formin part de les pretensions deduïdes en els escrits 
rectors del procediment o en siguin contràries i sense subjecció al principi de perpetuació 
de la jurisdicció. Perquè en tractar-se d’una qüestió d’ordre públic, no han de prevaler 
les pretensions dels progenitors, sinó exclusivament el benefici real del fill menor. També 
guiats per aquest principi, els òrgans judicials s’han de pronunciar raonadament sobre tots 
els aspectes que puguin afectar el desenvolupament de la seva personalitat (art. 10 CE) i 
l’exercici dels seus drets».

 5.5. Mediació familiar

La mediació es va introduir en la Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen 
el Codi civil i la Llei d’enjudiciament civil en matèria de separació i divorci: «Per tal 
de reduir les conseqüències derivades d’una separació i divorci per a tots els membres de 
la família, mantenir la comunicació i el diàleg, i en especial garantir la protecció de l’interès 
superior del menor, s’estableix la mediació com un recurs voluntari alternatiu de solució dels 
litigis familiars per via de mutu acord amb la intervenció d’un mediador, imparcial i neutral».

D’altra banda, en l’exposició de motius de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació 
en afers civils i mercantils es diu: «Entre els avantatges de la mediació cal destacar la 
seva capacitat per donar solucions pràctiques, efectives i rendibles a determinats conflictes 
entre parts i això la configura com una alternativa al procés judicial o a la via arbitral, dels 
quals s’ha de distingir amb claredat. La mediació està construïda al voltant de la intervenció 
d’un professional neutral que facilita la resolució del conflicte per les mateixes parts, d’una 
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manera equitativa, cosa que permet el manteniment de les relacions subjacents i conserva 
el control sobre el final del conflicte». 

La mediació s’ha de regir pels principis recollits en els articles del 6 al 9: voluntarietat i lliure 
disposició; igualtat de les parts i imparcialitat dels mediadors; neutralitat, i confidencialitat. 
L’article 44 de la Llei orgànica 1/2004 va modificar l’article 87 ter de la Llei 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial, quant a les competències dels jutjats de violència sobre la dona. En 
l’apartat 5 d’aquest article s’expressa rotundament que «en tots aquests casos està vedada 
la mediació».

En consonància amb el que s’ha exposat, de l’anàlisi jurisprudencial feta determinam 
que, en els casos estudiats en què hi ha o hi ha hagut violència, la remissió a la mediació 
familiar és pràcticament inexistent. Únicament s’ha trobat una menció en la interlocutòria 
núm. 127/2018, de 25 de juliol de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4 Rec. 196/2018). La interlocutòria de primera instància va modificar el sistema de custòdia 
compartida, dictat en les mesures provisionals prèvies al procediment de divorci, el qual va 
atribuir al pare la custòdia dels sis fills comuns menors d’edat i va atorgar un règim de visites 
a la mare. Igualment, va establir: «Es recomana especialment que els progenitors acudeixin 
de forma immediata a un centre de suport familiar per tal d’encarrilar la problemàtica 
familiar existent». La mare recorre contra la decisió de la custòdia, sense que cap de les 
parts formulàs un recurs contra aquesta recomanació (que no imposició, per ser la mediació 
voluntària).

La remissió a una possible mediació, en un cas com el que acabam de ressenyar, en el qual 
consta expressament que el pare va ser condemnat per ser autor d’un delicte lleu d’injúries, 
vulnera la prohibició disposada en l’article 44 de la Llei 1/2004. Per aquest motiu, ha de ser 
considerada com a mala praxi, ja que considera com a «problemàtica familiar» una situació 
en la qual hi ha una condemna per violència de gènere. 

 5.6. Coordinació de parentalitat

La coordinació de parentalitat és una figura que no està prevista en la legislació nacional 
i autonòmica, excepte a la Comunitat Foral de Navarra, que la regula succintament en la 
Llei foral 21/2019, de 4 d’abril, de modificació i actualització de la Compilació del 
Dret Civil Foral de Navarra o Fur Nou, Llei 77. Tanmateix, com ja avançàvem, diverses 
resolucions judicials inclouen la recomanació d’acudir a aquest recurs, i fins i tot la imposició 
d’aquest, pel qual s’arriben a fixar multes coercitives en cas de no presentar-s’hi i assistir-hi. 
Tot això en procediments de família en els quals hi ha menors. Es tracta d’un desistiment 
de funcions de part de la judicatura, que remet professionals sense un estatus jurídic 
determinat, sense tenir regulades les seves funcions ni requisits, amb la inseguretat jurídica 
que això comporta, i amb àmplies facultats per aconseguir —en la majoria dels casos— el 
compliment de les visites en casos en què hi ha negativa de la persona menor a fer les 
visites amb el pare, i quan hi ha al·legacions de la mare relatives a l’existència de violència 
(denunciada o no).
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L’Asociación de Mujeres Juristas Themis va publicar l’any 2020 l’Informe de 
posicionamiento sobre la coordinación parental, que va ser ampliat en el document 
Coordinación de parentalidad. Perspectiva feminista jurídica y psicológica l’any 2021. 
Alguna de les conclusions són que la finalitat de la coordinació de parentalitat és garantir la 
relació paternofilial (57 % dels casos), la qual és utilitzada, bona part de les vegades, quan 
hi ha custòdia individual de la mare i rebuig per part de les persones menors a les visites 
amb el progenitor no custodi, el qual aplica la teràpia del càstig i l’amenaça en cas de no 
complir el règim de visites. En conseqüència, s’aplica la falsa síndrome d’alienació parental 
(SAP), encara que s’emprin altres expressions per referir-s’hi. L’informe de l’Asociación 
de Mujeres Juristas Themis confirma, igualment, que la coordinació de parentalitat es 
designa en casos en els quals hi ha violència de gènere denunciada. Això suposa vulnerar el 
que estableix a la Llei orgànica 1/2004 i l’article 48.1 del Conveni d’Istanbul.

En aquest estudi s’han detectat remissions a la coordinació de parentalitat en 7 casos (6,9 %) i 
algunes altres sota diferents denominacions: programes de coparentalitat positiva o programa 
d’educació parental per a progenitors separats que fomenti la relació coparental. També hem 
trobat referències a programes d’ajuda psicològica, els quals incloem en aquest apartat.

Gràfic 18. Exploració de la menor o del menor

Font: Elaboració pròpia

Constatam que no es recorre contra la imposició de sotmetre’s a la coordinació de parentalitat, 
tot i que no té base legal. Cal afegir que l’Asociación de Mujeres Juristas Themis, com 
es recull en els seus informes anteriorment esmentats, ha comprovat que la coordinació de 
parentalitat apareix de sorpresa en els procediments —fins i tot en la sentència sense que 
ningú no ho hagi sol·licitat—, i davant la falta de coneixement dels i les lletrades d’aquesta 
figura, perquè no està regulada en el Codi civil, no es recorre contra la designació, amb la 
qual cosa les parts hi estan obligades. 

A continuació, destacam algunes de les resolucions judicials estudiades. 

Sentència núm. 423/2020, de 13 d’octubre de 2020, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 229/2020). Es fa referència a la remissió feta pel Jutjat de Violència 
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sobre la Dona núm. 1 de Palma a un programa de coparentalitat positiva. S’atribueix la 
guarda i custòdia del menor a la mare i visites al pare, amb recollides del menor en un 
punt de trobada familiar, en règim d’intercanvi. Les visites del pare es limiten durant les 
vacances del menor. La decisió del Jutjat de Violència sobre la Dona estableix en aquesta 
qüestió: «Vacances escolars del menor per Nadal, Setmana Santa i a l’estiu. Sens perjudici 
dels acords als quals puguin arribar ambdós progenitors, es decideix no establir, de moment, 
un règim especial d’estades vacacionals fins que els progenitors assisteixin a un programa de 
coparentalitat positiva. Finalitzat aquest, i si el terapeuta intervinent estima que és adequat al 
superior interès del menor establir un règim d’estades vacacionals, aquest es desenvoluparà 
de manera progressiva i amb les pautes del terapeuta. Fins aleshores es mantindrà el règim 
establert fins al moment variant els dies —de dimarts i dijous a dilluns i dimarts— amb 
l’horari propi del període vacacional, que és de les 11.00 a les 20.00 hores».

Ens sorprèn la remissió a terapeutes des del sistema judicial. Això ho hem trobat en diverses 
de les sentències analitzades, com en aquesta. El pare recorre en apel·lació, i sol·licita 
l’establiment d’un règim progressiu en les estades durant les vacances fins a arribar a un 
repartiment equitatiu amb tots dos progenitors. La resolució, dictada a l’alçada, indica: «Com 
hem vist, la sentència ha disposat que els pares se sotmetin a un programa de coparentalitat 
positiva i, tenint-ne en compte el desenvolupament i valorant l’interès del menor, es fixarà 
un règim d’estades de vacances de forma progressiva i amb les pautes del terapeuta. En el 
moment actual i considerant tot allò actuat en primera instància, no consideren convenient, 
ni el jutjador d’instància, ni la Sala, establir un règim de visites diferent durant el període 
vacacional que el vigent durant el període escolar, tenint en compte que això no és definitiu, 
atès que hem d’esperar que el programa de coparentalitat positiva indicat per la sentència 
i que l’apel·lant no qüestiona, de fet ambdós progenitors l’han iniciat, doni els seus fruits 
per tal de resoldre els problemes existents entre els progenitors i els problemes que afecten 
el pare quant a dotar-se d’un domicili estable i segur, d’un lloc en el qual estar amb el 
menor, així com millorar el seu comportament respecte de tot allò que afecta les rutines, els 
horaris, l’alimentació i la higiene del menor. La inestabilitat domiciliària del pare no tan sols 
deriva de les declaracions de la mare sinó de l’actuació processal mateixa, en què es veuen 
les dificultats per localitzar l’apel·lant a l’efecte de notificacions, així com del resultat prova 
de l’investigador privat i dels informes del punt de trobada». Igualment, en la sentència de 
l’Audiència Provincial consta que la finalitat de la intervenció, per mitjà del programa de 
coparentalitat positiva, és normalitzar les visites vacacionals del pare i del fill, de manera que 
aquestes es puguin ampliar. 

Sorprèn el fet que les dificultats en l’exercici de les tasques parentals es revelen exclusivament 
en la figura paterna. Així, es fa referència a la inestabilitat domiciliària del pare, detectada per 
les dificultats que té el jutjat per localitzar-lo, i a millorar el seu comportament pel que fa a 
rutines, horaris, alimentació i higiene del menor. No obstant això, i sent la mare completament 
idònia per exercir la guarda i custòdia (sense cap indicació en contra), s’estableix també per 
a ella l’obligació d’acudir a aquest recurs per treballar una coparentalitat positiva, i tot això 
en un context de violència de gènere. Tots dos, pare i mare, van assumir aquesta disposició, 
sense plantejar cap recurs. Tanmateix, és paradoxal que s’hi obligui la mare quan és el pare 
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el qui no té les habilitats i les condicions per exercir el dret de visites, ja que la finalitat de la 
teràpia imposada és incrementar el règim de visites del pare. En lloc de centrar la qüestió en 
la necessitat del pare d’adquirir habilitats i millorar la seva situació d’habitatge, es remeten les 
parts a un programa de coparentalitat positiva, de manera que tots dos hi han d’acudir. Cal 
afegir que res no s’indica respecte d’un procediment penal, en tràmit o finalitzat, si bé el fet 
que procedeixi d’un jutjat de violència sobre la dona fa entendre que hi hagut una denúncia, 
per la qual cosa en remetre ambdues parts (i no només el pare) a una teràpia conjunta es 
vulnera el que s’estableix en el Conveni d’Istanbul i, per analogia, les disposicions de la Llei 
orgànica 1/2004 en relació amb la prohibició d’acudir a un procés de mediació.

És alarmant comprovar la quantitat de resolucions dictades com les que hi ha a continuació.

Sentència núm. 120/2016, de data 22 d’abril de 2016, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 262/2015). La sentència dictada pel Jutjat de Violència sobre la Dona 
núm. 1 de Palma va fixar la guarda i custòdia per a la mare: «S’estableix l’obligació d’ambdós 
progenitors d’acudir a un programa de parentalitat positiva a través de l’Associació Balear pel 
Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE), per tal d’afavorir el seu compromís amb els menors 
i redundar en una major estabilitat d’aquests». El pare recorre contra la resolució i reclama la 
custòdia per a ell mateix o bé, de forma subsidiària, la custòdia compartida. En el fonament 
de dret segon de la sentència dictada en apel·lació s’especifica: «Doncs bé, com vam veure, 
la sentència recorreguda atribueix a l’esposa la guarda i custòdia dels dos fills menors del 
matrimoni […], entre altres raons, donada la inviabilitat de la custòdia compartida, no ja només 
a causa de la prohibició de l’art. 92.7 del CC, sinó també per la raó que cap dels cònjuges 
no l’ha pretesa (en realitat, cadascú ha reclamat per a si mateix la custòdia exclusiva), ni ha 
estat considerada com a opció viable per ara en interès dels menors en l’informe pericial emès 
per l’equip psicosocial forense, la qual cosa no resulta estranya tenint en compte l’estat de la 
relació personal entre els litigants, extremadament deteriorada». La sentència de l’Audiència 
Provincial considera que, en segona instància, els impediments havien desaparegut, per la 
qual cosa no és d’aplicació la prohibició de custòdia compartida prevista en l’article 92.7 del 
Codi civil: “És cert que, en la data de la sentència apel·lada, hi havia una sentència dictada pel 
Jutjat Penal núm. 2 d’aquesta capital, per la qual es condemnava el senyor […] com a autor 
criminalment responsable d’un delicte de lesions de menor entitat en l’àmbit familiar a la pena 
de 31 dies de treballs en benefici de la comunitat, un any de privació del dret a la tinença i 
el portament d’armes, i un any de prohibició d’aproximar-se per qualsevol procediment a la 
senyora X. No obstant això, en l’actualitat, la responsabilitat penal del senyor X està extingida i 
liquidada segons els documents aportats en aquesta segona instància». Finalment, la sentència 
utilitza l’obligació per als progenitors d’acudir a un programa de coparentalitat com a mitjà 
per imposar una custòdia compartida, aquesta no volguda per la mare, víctima de violència 
de gènere per condemna ferma. D’aquesta manera, estableix una custòdia compartida amb 
fonament en l’actuació de la coordinadora de parentalitat, de forma paral·lela al dictamen de 
l’equip psicosocial.

Sentència núm. 391/2020, de 12 de març de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 604/2019). S’observa com el jutjat remet a la figura de la coordinació de 



Estudi del tractament judicial donat a les dones i a les seves filles i fills menors d’edat en els 
procediments de família en els quals es constata l’existència de violència de gènere 2021 

287   

parentalitat havent-hi violència de gènere condemnada (i recorreguda). Es tracta d’un cas 
en el qual el pare (condemnat per un delicte de maltractament en l’àmbit familiar i amb la 
prohibició d’acostar-se a menys de cent metres al seu fill ni comunicar-s’hi durant sis mesos) 
formula un recurs en establir-se al seu favor un règim de visites sense pernoctació. El punt 
de trobada familiar va emetre un informe en què recomanava que ambdós progenitors 
assistissin a un programa de coparentalitat positiva. La sentència afirma: «És veritat que el 
Sr. X té un camí per recórrer per tractar els seus fills amb menys severitat i rigor, quelcom 
que els seus fills rebutgen rotundament, però això no és motiu per mantenir una restricció 
de les visites que només es justificaria davant una situació de violència o agressivitat del pare 
de més intensitat que la que consta en les actuacions». «Consideram, en definitiva, que és 
necessària una ampliació del temps en què els fills estiguin en companyia del seu pare, amb 
la freqüència que exposarem en la sentència d’aquesta resolució, ja que, si no, continuarà 
enquistada la relació paternofilial i es privarà els menors, així com al seu pare, d’anar fent 
passos positius en aquesta relació, la qual cosa és fonamental per al desenvolupament 
psicoafectiu adequat dels menors». «D’altra banda, la situació d’intensa conflictivitat que 
viuen els litigants i que està afectant notablement els seus fills aconsella introduir en la 
sentència d’aquesta resolució que tots dos se sotmetin a un programa de parentalitat, que 
apareix aconsellat en els dictàmens psicosocials fets i també pels professionals del punt de 
trobada familiar». Aquesta sentència no té perspectiva de gènere. Equipara la violència 
de gènere amb la conflictivitat. Obvia la circumstància que hi hagi violència directa cap al 
menor (hi ha ordre d’allunyament del pare respecte del menor) i prescindeix del resultat 
de l’exploració dels menors i els seus desitjos manifestats. Finalment, malgrat les greus 
circumstàncies i la condemna per maltractament, obliga la mare a sotmetre’s, juntament amb 
el pare, a un programa de coparentalitat positiva. Hem de manifestar que l’article 26.3.a) 
de la Llei orgànica 8/2021 estableix el següent: «En cap cas les actuacions per promoure 
la parentalitat positiva han de ser utilitzades amb altres objectius en cas de conflicte entre 
progenitors, separacions o divorcis, ni per a la imposició de la custòdia compartida no 
acordada».

Sentència núm. 168/2021, de 9 d’abril de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 579/2020). Confirma la imposició de la figura del coordinador parental, 
establerta en primera instància, davant la qual el pare va formular un recurs. El fonament 
de la confirmació esmentada es formula en la resolució dictada en l’alçada: «El recurrent 
considera que la imposició d’aquesta figura no concorda amb les conclusions de la perita 
psicòloga en informar en el judici verbal sobre la convivència de la custòdia compartida. És 
veritat que es va concloure que aquest sistema era beneficiós per als menors, però no cal 
oblidar que entre els litigants hi ha un conflicte que es va materialitzar en un procés penal i 
que el pare apel·lant, en el seu recurs, fins i tot al·ludeix a aquesta figura com a instrument 
per millorar la comunicació entre els litigants i per donar suport a la seva sol·licitud de 
custòdia compartida. La figura l’ha establerta la jutgessa en valorar el conflicte personal que 
hi ha entre ambdós progenitors i la influència negativa que això pot tenir en la relació amb 
els fills fins que el sistema de custòdia compartida es normalitzi i aquesta solució s’estimi 
correcta. La perita psicòloga, en el seu informe, va fer referència al conflicte personal entre 
els pares i que el sistema de custòdia compartida i de recollida en sortir del col·legi reduiria 
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aquest conflicte i els problemes d’incomunicació entre els pares (que era per missatges 
fins que un va bloquejar l’altre), de manera que no és cert, com s’afirma en el recurs, que 
les conclusions del perit evidencien l’error de la jutjadora a l’hora d’optar per la figura del 
coordinador parental. Tanmateix, es troba a faltar que no hagi fixat un període de durada 
de la mesura, ja que, d’acord amb les manifestacions de la perita psicòloga, es dedueix 
que, una vegada que el sistema de custòdia es desenvolupi en el temps i es normalitzi, 
com és lògic, la relació entre els pares millorarà i farà innecessària la figura del coordinador 
parental. Per aquest motiu consideram que aquesta figura ha de tenir una durada de 6 
mesos, la qual el jutjat de família, si així ho estima necessari, podria prorrogar 6 mesos 
més». Reiteradament es comprova que s’estableix la custòdia compartida no volguda per 
una de les parts en situació de violència de gènere denunciada i que s’utilitza la figura del 
coordinador parental per imposar-la.

Sentència núm. 424/2016, de data 27 de desembre de 2016, de l’Audiència 
Provincial de Palma (Secció 4, Rec. 497/2016) es confirma la remissió a un programa 
de parentalitat positiva de la sentència de primera instància dictada pel Jutjat de Violència 
sobre la Dona núm. 1 de Palma, decisió contra la qual no es va interposar recurs. No consta 
si hi ha sentència condemnatòria o procediment vigent per violència. En primera instància 
s’atribueix la guarda i custòdia a la mare i un règim de visites ampli a favor del pare (amb 
tres horabaixes de visites intersetmanals), contra el qual recorre la mare. La resolució dictada 
pel Jutjat de Violència sobre la Dona estableix l’obligació per a ambdós progenitors d’acudir 
al programa de parentalitat positiva proposat per l’equip psicosocial, i indica que «en cas 
d’incompliment del programa per qualsevol dels progenitors s’adoptaran les mesures 
executives que siguin necessàries, conforme al que es preveu en l’art. 776 i concordants 
de la Llei d’enjudiciament civil». L’Audiència Provincial confirma íntegrament la sentència 
dictada en primera instància, ja que cap de les parts no va recórrer contra la decisió de la 
imposició d’assistència al programa de coparentalitat positiva. Cal destacar que en aquest 
cas, no tan sols s’imposa la figura esmentada de coordinació de parentalitat, sinó que, 
a més, s’indica expressament que seran d’aplicació les mesures previstes a l’article 776 i 
concordants de la Llei d’enjudiciament civil, que inclouen la fixació de multes coercitives i la 
modificació de guarda i custòdia, tot i tractar-se d’una imposició de sotmetre’s a una figura 
que no té cap encaix legal.

Sentència núm. 296/2021, de data 10 de juny de 2021, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció 4, Rec. 771/2020). En aquesta sentència apareix amb una altra denominació: 
tractament psicològic familiar. La resolució ratifica la que va dictar el Jutjat de Violència 
sobre la Dona, per la qual s’atribueix la guarda i custòdia a la mare i es denega la compartida 
per les múltiples denúncies creuades entre ells, la pèssima relació i l’alta intensitat del 
conflicte entre els progenitors. Aquest jutjat va requerir al pare i la mare que se sotmetessin 
a un «tractament psicològic familiar que permeti tractar les seves mancances afectives en 
l’àmbit familiar». En relació amb aquest pronunciament —i fent referència a l’atribució de 
la guarda i custòdia a la mare—, s’indica en la sentència dictada en l’alçada: «La jutgessa 
de primera instància fonamenta el seu pronunciament en aquest punt en la pèssima relació 
que mantenen els litigants, amb nombroses denúncies creuades entre ells, de manera que 
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tot i que ambdós tenen les habilitats parentals necessàries per tenir cura dels seus fills, el 
conflicte entre els contendents és de tanta intensitat que impossibilita l’adopció del règim de 
guarda i custòdia compartida. A més, cal subratllar el contingut del dictamen psicosocial i el 
fet que els progenitors són incapaços d’arribar a cap acord, fins al punt que cal una teràpia 
psicofamiliar d’almenys un any abans de considerar beneficiós per als infants un règim de 
guarda i custòdia compartida, tal com va indicar la psicòloga forense». Una altra vegada 
comprovam la mala praxi consistent a remetre les parts a teràpia familiar amb la finalitat 
de poder fixar una custòdia compartida, no volguda per una de les parts, tenint en compte 
que hi ha antecedents de violència de gènere, una pràctica que ha estat específicament 
prohibida en la posterior Llei orgànica 8/2021, a l’article 26.3.a).

Com a exemple de mala praxi, destacam la sentència següent:

Sentència núm. 47/2020, de 7 de febrer de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 605/2019). Es recomana un tractament psicològic per al pare i la menor, 
prèviament a l’establiment de visites en el punt de trobada familiar entre tots dos, en un 
cas en el qual consta una denúncia per abusos sexuals del pare a la filla. La resolució de 
primera instància, dictada pel Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 2 de Palma, en un 
procediment de modificació de mesures, va establir el següent: «No hi ha lloc, ara com 
ara, per fixar cap règim de visites del pare […] amb la filla comuna […]. No obstant això, 
el pròxim mes de juliol haurà d’iniciar un tractament a la filla comuna el Servei d’Atenció 
Psicològica del Punt de Trobada Familiar, el qual haurà d’iniciar també, tan aviat com resulti 
possible, l’avaluació del pare, òbviament sense contactes entre ells fins que ho considerin 
necessari les professionals que duguin a terme aquest tractament. A partir del mes de gener 
de 2020, i si tots dos —pare i filla— han respost adequadament al tractament, podran 
iniciar-se visites a les dependències del Punt de Trobada, entre el pare i la filla, durant unes 
dues hores un dissabte i unes altres dues hores un diumenge, i un cap de setmana al mes, 
dates en les quals el pare haurà de desplaçar-se fins a l’illa de Mallorca. Posteriorment es 
modificarà l’extensió de les visites d’acord amb l’interès de la menor». Sense que la mare 
hagi interposat un recurs, no s’ha pogut valorar en l’alçada la idoneïtat d’una mesura que té 
com a finalitat fer una teràpia psicològica amb el pare i la filla —per separat— per restaurar 
el vincle paternofilial. No obstant això, s’obliga la menor a acudir a un punt de trobada 
familiar i a rebre teràpia. Hem de criticar aquesta mesura, que té com a finalitat preservar un 
vincle paternofilial, en lloc de protegir l’estabilitat de la menor, de la qual es manifesta que 
té por de la figura paterna.

 5.7. Referències a la mal anomenada síndrome d’alienació parental

L’article 26.3.a) de la Llei orgànica 8/2021 estableix que les actuacions previstes en l’article 
26.3 per promoure la corresponsabilitat i l’exercici de la parentalitat «tampoc no han de 
ser relacionades amb situacions sense aval científic, com la síndrome d’alienació parental».

De l’anàlisi jurisprudencial, podem comentar que no s’ha trobat cap resolució en la 
qual es faci referència expressa a la síndrome d’alienació parental, si bé s’han localitzat 
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dues sentències en les quals sí que es menciona una possible afectació de la menor o 
al·legacions fetes per una de les parts sobre impediments de l’altra part per dur a terme les 
visites. Així, la Sentència núm. 22/2020, de data 22 de gener de 2020, de l’Audiència 
Provincial de Palma (Secció 4, Rec. núm. 534/2019) puntualitza que el pare, en sol·licitud 
d’un sistema d’alternança setmanal o custòdia exclusiva, al·lega que «la Sra. X dificulta 
la relació de les filles menors comunes amb ell quan es troben en companyia d’aquella, 
i afirma també que la Sra. X, valent-se de pretextos mèdics falsos, recull les nines del 
centre escolar al qual assisteixen abans de l’hora de sortida. Per això entén el Sr. X que 
l’atribució de la custòdia exclusiva de les filles a la mare és injustificada […]». L’audiència 
desestima les al·legacions d’influència negativa materna com a causa de canvi de guarda 
i custòdia, i indica: «D’altra banda, no hi ha prova suficient que permeti afirmar que la 
mare dificulta la comunicació de les filles amb el pare. En aquest sentit, el que la Sra. X 
va manifestar al judici és que es comunica amb el recurrent a través del correu electrònic 
i que l’edat primerenca de les nines fa que una d’elles no parli encara i l’altra ho faci 
de manera escassa; en qualsevol cas, si es produeix la pretesa obstaculització, aquesta 
situació podria donar lloc al procediment oportú d’execució de sentència perquè les visites 
i les comunicacions del pare amb les seves filles es produeixin en els estrictes termes 
establerts en la sentència».

 5.8. Informes psicosocials i punts de trobada familiar 

Comprovem l’elevat nombre de casos en els quals els equips psicosocials intervenen en el 
procediment i proposen la derivació dels progenitors a coordinació de parentalitat (amb 
diferents denominacions), que, com s’ha expressat anteriorment, no té base legal.

Com a mostres de mala praxi, comentam les sentències següent: 

Sentència núm. 240/2017, de data 28 de juny de 2017, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4 Rec. 127/2017). Confirma íntegrament la que havia dictat el Jutjat de 
Violència sobre la Dona el 29 de novembre de 2016. Es va atribuir la guarda i custòdia a la 
mare amb règim de visites a favor del pare, amb pernoctació, i hi havia ordre d’allunyament 
del pare de la mare i lliurament dels menors a través de persones de confiança. La mare 
recorre contra la sentència, i sol·licita protecció per als menors mitjançant la suspensió de 
les visites o, subsidiàriament, visites en el punt de trobada familiar tutelades i supervisades 
«fins que no s’aporti un informe subscrit per un metge, psiquiatre o psicòleg pertanyent 
al Servei Públic de Salut que, després de les corresponents proves diagnòstiques, asseguri 
que es troba en perfecte estat per cuidar degudament els seus fills menors mentre es 
trobin amb ell». En aquest cas, malgrat que s’ha constatat que hi ha una problemàtica 
d’abús d’alcohol i de substàncies estupefaents per part del pare (que requereix ingressos 
per seguir un tractament), i que hi ha hagut comportaments violents i problemàtics per 
part del marit, el psicòleg de l’Institut de Medicina Legal de les Illes Balears manifesta que 
el pare té habilitats per exercir les funcions parentals i recomana que «se sotmetin a un 
programa de coparentalitat positiva per tal de no fer partícips els menors del seu conflicte 
entre adults».
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Sentència núm. 58/2017, de data 12 de febrer de 2017, de l’Audiència Provincial 
de Palma (Secció 4, Rec. 443/2016). Aquesta sentència és un indicador de mala pràctica 
per part de l’equip psicosocial forense. Es fa referència a la fonamentació continguda en 
la sentència de primera instància per denegar la petició de canvi de guarda i custòdia per 
a la mare, ja que sol·licita que se li atribueixi en lloc de la guarda i custòdia compartida 
acordada). S’indica que l’equip esmentat «recomana als pares l’assistència a un programa 
d’educació parental per a progenitors separats que fomenti la relació coparental». 

Cal destacar les circumstàncies que es donen en aquest cas:

 — Hi ha ordre d’allunyament del pare respecte de la mare i prohibició de comunicació 
entre els progenitors. La mare sol·licita el punt de trobada familiar. El pare és condemnat 
per delicte de lesions.

 — Es constaten conductes agressives del menor manifestades en el col·legi.

 — Els serveis socials municipals donen suport a la petició de la mare d’obtenir la guarda 
i custòdia. Es comproven els problemes de comportament del fill menor d’edat comú 
també cap a la mare, ja que aparentment repeteix rols i comportaments violents del 
pare.

Les sentències de primera i segona instància, amb bon criteri, fan cas omís de la recomanació 
de l’equip psicosocial. 

Com a mostra de bona praxi, comentam la sentència següent:

Sentència núm. 152/2019, de data 9 de maig de 2019, de l’Audiència Provincial 
de les Illes Balears (Secció 4 Rec. núm. 440/2018). S’analitza exhaustivament l’informe 
psicosocial fet en l’alçada per valorar l’atribució de la guarda i custòdia a la mare, segons la 
sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Palma, un pronunciament contra 
el qual recorre el pare. Es recull expressament que el pare no ha acudit a les cites fixades 
pels professionals per elaborar l’informe i s’analitzen detalladament les dades incloses en el 
dictamen esmentat, tant amb referència als pares com als fills comuns.

6. CONCLUSIONS

De l’anàlisi quantitativa i qualitativa de les resolucions judicials, n’extreim les conclusions 
següents:

 — Després del rastreig exhaustiu fet d’acord amb els criteris que s’han utilitzat al Centre 
de Documentació Judicial del Consell General del Poder Judicial, constatam que la 
violència oculta, la no denunciada, no s’aprecia ni s’investiga. Només s’aborden les 
conseqüències de la violència de gènere en els procediments de família quan aquests 
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deriven directament o indirectament d’un jutjat de violència sobre la dona; és a dir, 
quan hi ha hagut una denúncia per violència de gènere.

 — Segons les dades de la Macroenquesta contra la violència de gènere de 2019 de la 
Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, únicament el 22,7  % de les 
dones que van patir violència en la parella van denunciar, i el 77,4 % va trencar la seva 
relació amb el violent. Per això, i pel que fa a la conclusió assenyalada anteriorment, 
afirmam que la violència de gènere no denunciada no es detecta, per la qual cosa 
no és tinguda en compte en els plets de família, i repercuteix en les custòdies i en els 
sistemes de visites que s’estableixen. 

 — De les 101 resolucions, en 89 (88 %) convivien filles i fills menors d’edat amb el pare 
i la mar quan es van produir els actes violents. Tanmateix, les persones menors no 
són considerades víctimes de la violència de gènere. Únicament en 10 resolucions 
(9,90 %) es raona aquest fet en la sentència, en què es considera les persones menors 
afectades per la violència exercida pel pare, però no víctimes de la violència de gènere, 
tal com estableix l’article 1.2 de la Llei orgànica 1/2004. De manera generalitzada, 
es produeix una desvinculació de l’afectació de les persones menors d’edat amb les 
situacions de violència de gènere en les quals estan immerses.

 — No es detalla en què consisteix en cada cas l’interès superior del menor per motivar la 
resolució judicial. D’aquesta manera, l’interès superior del menor esdevé un concepte 
buit de contingut, que oculta l’adopció de mesures sense perspectiva de gènere i 
de drets de la infància. De forma general, no es fa referència al dret de les persones 
menors d’edat a una vida lliure de violència.

 — En les resolucions analitzades, l’opinió de les persones menors no és tinguda en compte 
amb caràcter general, i no s’hi dona importància, almenys de forma expressa. S’esmenta 
de forma expressa l’exploració o l’audiència de menors, per haver-se practicat en primera 
instància o en la fase de recurs d’apel·lació, en el 16,93 % de casos.

 — No es té en consideració la violència de gènere per determinar la guarda i custòdia i el 
règim de visites en el 67,33 % de casos. Es valora la presència d’aquesta per establir la 
guarda i custòdia en el 18,81 % de casos i per fixar el règim de visites en el 13,86 % 
de casos. 

 — L’atribució de la custòdia de filles i fills s’atorga majoritàriament a la mare. No obstant 
això, malgrat la prohibició legal expressa, s’ha atribuït la custòdia compartida a tots 
dos progenitors en l’11,88 % de casos; fins i tot la custòdia s’atorga al maltractador 
en el 7,90 % de resolucions, i trobam propostes dels equips psicosocials en aquest 
sentit. Que la custòdia de filles i fills menors sigui atribuïda al maltractador no està ni 
estava prohibit per l’ article 92.7 del Codi civil, però significa que els legisladors i la 
judicatura infravaloren les greus conseqüències negatives que té per a una persona 
menor el fet de conviure o presenciar situacions de violència de gènere.
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 — La pàtria potestat de les filles i fills es manté compartida per ambdós progenitors. Això 
significa que, encara que hi hagi una ordre d’allunyament respecte de la mare, aquesta 
es veurà obligada a consultar amb el pare totes les decisions que afectin els menors i 
corresponguin a la pàtria potestat, per la qual cosa es dificulta la gestió dels interessos 
dels menors. El pare en va ser privat exclusivament en un cas i l’exercici de la pàtria 
potestat es va suspendre en el 6,93 % de les resolucions. En aquests darrers casos es 
desprèn que és insuficient que hi hagi constatada violència de gènere per restringir-ne 
l’exercici, cal que hi hagi altres circumstàncies afegides: falta de relació del pare amb el 
o la menor, ingrés a presó, malaltia mental, consum de cànnabis, així com que la pena 
de prohibició d’aproximació i de comunicació s’estengui a les filles i fills. 

 — En el període de temps objecte de la investigació, els règims de visites i estades 
establerts del pare maltractador amb les seves filles i fills no s’han vist pràcticament 
afectats per les situacions de violència de gènere. Es considera un dret del pare per 
sobre de la protecció i el dret de les persones menors a dur una vida en pau i lliure 
de violència de gènere. Se suspèn només en el 3,5% del total de les resolucions 
estudiades.

 — L’extensió dels règims de visites establerts és més àmplia que el que entenem per un 
règim normal o estàndard (caps de setmana alterns i dia intersetmanal); representa 
el 25,75 % de les resolucions. D’aquesta manera, sembla que es vulgui compensar 
els pares maltractadors pel fet de no atorgar-los una custòdia compartida, la qual 
demanen amb freqüència.

 — Es van fixar visites de les persones menors amb el pare que exercia violència de gènere 
fins i tot en casos en què els informes pericials ho desaconsellaven. D’altra banda, són 
escassíssims els casos en què les visites amb el pare són supervisades pel personal del 
punt de trobada familiar. Aquest es limita a ser un instrument per recollir i entregar les 
nines i els nins. La tònica majoritària en els procediments de família en els quals hi ha 
antecedents de violència de gènere és establir visites i no sotmetre-les a progressivitat 
ni tampoc a revisió transcorregut un temps determinat. Això dona una idea de la 
despreocupació del que pugui ocórrer amb les persones menors.

 — En el 6,93 % dels casos analitzats s’ha remès les parts a coordinació de parentalitat, 
tot i estar legalment prohibida la remissió a procediments voluntaris de resolució 
de conflictes (article 44.5 de la Llei orgànica 1/2004, així com l’article 48.1 de la 
Convenció del Consell d’Europa). La coordinació de parentalitat és una figura mancada 
de fonament legal al nostre país. 

 — La designació de coordinació parental s’oculta sota diferents denominacions: programa 
de parentalitat positiva, programa de coparentalitat i coparentalitat positiva. S’observa 
com, en diverses ocasions, en situacions de violència de gènere denunciada, són els 
equips psicosocials dels jutjats els que proposen derivar a aquests programes per a 
una revinculació familiar o per preparar les parts cap a una custòdia compartida. La 
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derivació a coordinació parental en entorns de violència de gènere és una evidència de 
la manca de perspectiva de gènere amb la qual s’actua en l’àmbit judicial.

 — En diverses resolucions hi ha remissió d’alguna de les parts a terapeutes, per la qual 
cosa els tribunals assumeixen funcions alienes a la de jutjar els fets. D’altra banda, 
constatam que, generalment, en les resolucions judicials no s’estableix que els gabinets 
dels jutjats ni els serveis socials competents facin un seguiment dels casos.

 — Les quanties de les pensions d’aliments no estan adequades a les necessitats de les 
persones menors que estan en règim de custòdia individual i són insuficients per 
contribuir a les seves despeses. D’aquesta forma, en el 37,14 % dels casos l’import de 
les pensions està entre 100 i 200 euros al mes; en el 28,57 %, entre 200 i 300 euros, i 
en el 7,14% es fixa un import menor a 100 euros. En l’11,35 % dels casos la quantitat 
de la pensió d’aliments supera els 400 euros.

 — Les pensions compensatòries van desapareixent de les resolucions judicials. Destacam 
la manca de consideració cap a les cures no remunerades i la dedicació a la família en 
les sentències de divorci o de ruptura familiar.

Hem comprovat que, si la dona que pateix violència de gènere, no denuncia aquesta 
situació, perquè la seguretat de les filles i fills no està garantida, tot i que tampoc no hi està 
després de la interposició de la denúncia. Amb freqüència es continua considerant les filles 
i fills una propietat del pare amb drets sobre aquests, quan s’haurien de considerar com a 
persones especialment vulnerables pel fet de trobar-se en ple desenvolupament de la seva 
personalitat.

Els discursos analitzats en les resolucions judicials evidencien, una vegada més, que tant 
les autoritats judicials com els equips psicosocials adscrits al jutjat tenen com a objecte 
normalitzar les relacions entre els pares agressors i les seves filles i fills. D’aquesta manera, 
fent nostres les paraules del Dictamen de 18 de juliol de 2014 del Comitè CEDAW, emès 
en el cas d’Ángeles González Carreño, aquests elements reflecteixen «un patró d’actuació 
que obeeix a una concepció estereotipada del dret de visites basat en la igualtat formal, que 
atorga clars avantatges als pares malgrat les seves conductes abusives; minimitza la situació 
de les mares i dels seus fills i filles, víctimes de la violència de gènere, i els col·loca en una 
situació de risc i de desprotecció».

Recordem que l’Observació general núm. 13 (2011) del Comitè dels Drets de l’Infant, 
respecte del dret de l’infant a no ser objecte de cap forma de violència, considera una violació 
d’aquests drets per part de les institucions i el sistema «no aprovar o revisar disposicions 
legislatives o d’un altre tipus, no aplicar adequadament les lleis i altres reglaments i no 
comptar amb suficients recursos i capacitats materials, per detectar, prevenir i combatre 
la violència contra els infants», i considera també una vulneració del dret de l’infant a no 
patir violència quan les i els professionals «exerceixen les seves responsabilitats sense tenir 
en compte l’interès superior, les opinions o els objectius de desenvolupament de l’infant».
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La Llei 8/2021 i la Llei orgànica 8/2021 s’han promulgat per resoldre el problema fins a un 
cert punt, en modificar l’article 544 ter de la Llei d’enjudiciament criminal i l’article 94 del 
Codi civil, en els quals s’estableix la suspensió obligatòria de les visites en els casos d’estar 
incurs el progenitor en un procediment per violència de gènere o en què es dedueixi, de les 
al·legacions de les parts, que es produeix aquesta situació en la família. Tanmateix, s’estableix 
la possibilitat excepcional d’establir un sistema de visites amb les filles i fills sempre que 
respongui a l’interès del menor. Aquesta decisió s’ha de raonar detalladament.

Esperem que aquest nou paradigma del tractament de les relacions de les persones menors 
amb el pare violent sigui àmpliament comprès i serveixi per ajudar els infants a viure en 
un entorn lliure de violència. No obstant això, ja podem avançar que, segons les dades de 
l’estadística del Consell General del Poder Judicial del tercer trimestre de l’any 2021, es 
produeix un augment del percentatge de les mesures cautelars de suspensió del règim de 
visites en les ordres de protecció i altres mesures cautelars, que se situa en el 8,89 % a escala 
nacional i en l’11,62 % a les Illes Balears. Tot i que es produeix un augment significatiu, 
no podem perdre de vista que aquestes xifres no representen el caràcter imperatiu de la 
mesura cautelar en tots els casos en què la persona menor hagi presenciat manifestacions 
de violència, n’hagi patit o hi hagi conviscut. D’altra banda, tampoc no podem deixar de 
banda el percentatge reduït d’ordres de protecció adoptades en relació amb les denúncies 
presentades. S’estableix una mesura en el 16 % de casos a escala nacional i en el 14 % a 
les Illes Balears. Aquesta dada es tradueix en una exigua adopció de mesures de protecció 
per a les filles i els fills.

La Llei orgànica 8/2021 ha deixat passar l’ocasió de prohibir l’atribució de la custòdia 
individual al pare violent. Sabem que la violència de gènere no és innòcua per a les persones 
menors, que té greus conseqüències en el seu desenvolupament i la seva salut. A més, 
suposa una escola de patriarcat per a ells, de la qual es derivarà probablement la reproducció 
de relacions desiguals per part dels nins, futurs homes amb les nines, futures dones, que 
hauran interioritzat una forma violenta de relacionar-se amb l’altre sexe. Per això, demanam 
aquesta una modificació legal per tal que quedi prohibida, tal com ja ho està la custòdia 
compartida i l’atribució al pare maltractador de la custòdia individual de les filles i fills menors 
o amb discapacitat reduïda.

L’advocacia feminista reclama que s’apliqui el dret amb criteris d’igualtat entre dones i 
homes, i no amb valors estereotipats sobre el que s’espera d’una dona i d’un home en 
la societat patriarcal. Aquest nou paradigma de la interpretació i l’aplicació de les normes 
és transversal i és una obligació per a tota la judicatura, que es deriva del nostre dret 
intern i dels compromisos internacionals l’Estat espanyol. Les conseqüències de jutjar amb 
estereotips sexistes perjudiquen les dones i les seves filles i fills, i suposen un obstacle per 
avançar en igualtat. Per això, és imprescindible i urgent la formació de les i els operadors 
jurídics perquè no apliquin nocions estereotipades i, per tant, discriminatòries en un context 
de violència de gènere.
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Sentència núm. 179/2016, de 3 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 119/2016)

Sentència núm. 198/2016, de 15 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 432/2015).

Sentència núm. 200/2016, de 16 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec.200/2016)

Sentència núm. 257/2016, de 26 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 252/2016)

Sentència núm. 215/2016, de 27 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 527/2015)

Sentència núm. 264/2016, de 29 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec.150/2016)

Sentència núm. 217/2016, de 30 de juny de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 210/2016).

Sentència núm. 274/2016, de 7 de setembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 316/2016)

Sentència núm. 296/2016, de 27 de setembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 206/2016)

Sentència núm. 327/2016, de 24 d’octubre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 97/2016)

Sentència núm. 333/2016, de 3 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 178/2016)

Sentència núm. 356/2016, de 10 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 127/2016)

Sentència núm. 363/2016, de 15 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 199/2016)

Sentència núm. 376/2016, de 18 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 217/2016)
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Sentència núm. 391/2016, de 30 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 227/2016)

Sentència núm. 370/2016, de 16 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 445/2016)

Sentència núm. 384/2016, de 24 de novembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 522/2016)

Sentència núm. 400/2016, de 16 de desembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 333/2016)

Sentència núm. 424/2016, de 27 de desembre de 2016, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 497/2016)

Interlocutòria núm. 2/2017, de 10 de gener de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 386/2016)

Sentència núm. 29/2017, de 26 de gener de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 317/2016)

Sentència núm. 58/2017, de 14 de febrer de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 443/2016)

Sentència núm. 59/2017, de 14 de febrer de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 476/2016)

Sentència núm. 86/2017, de 7 de març de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 621/2016)

Sentència núm. 88/2017, de 13 de març de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 200/2015)

Sentència núm. 141/2017, de 21 d’abril de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 65/2017)

Sentència núm. 161/2017, de 9 de maig de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 9/2017)

Sentència núm. 186/2017, de 25 de maig de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 102/2017)

Sentència núm. 240/2017, de 28 de juny de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 127/2017)

Sentència núm. 246/2017, de 30 de juny de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 97/2017)

Sentència núm. 316/2017, de 10 d’octubre de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 226/2017)

Sentència núm. 409/2017, de 29 de desembre de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 3162017)

Sentència núm. 409/2017, de 29 de desembre de 2017, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 316/ 2017)
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Interlocutòria núm. 5/2018, d’11 de gener de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 459/2017)

Sentència núm. 30/2018, de 30 de gener de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 506/2017)

Sentència núm. 35/2018, d’1 de febrer de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
Rec. 513/2017)

Sentència núm. 62/2018, de 16 de febrer de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 408/2017)

Sentència núm. 87/2018, de 7 de març de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 456/2017)

Sentència de núm. 124/2018, de 12 d’abril de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 437/2017)

Sentència núm. 133/2018, de 19 d’abril de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 557/2017)

Sentència núm. 154/2018, de 7 de maig de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 568/2017)

Sentència núm. 174/2018, de 24 de maig de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec.65/2018)

Sentència núm. 189/2018, de 6 de juny de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 53/2018)

Sentència núm. 216/2018, de 26 de juny de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 67/2018)

Sentència núm. 251/2018, de 17 de juliol de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció. 4, Rec. 160/2018)

Interlocutòria núm. 127/2018, de 25 de juliol de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 196/2018)

Sentència núm. 264/2018, de 27 de juliol de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 213/2018)

Sentència núm. 277/2018, de 5 de setembre de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 183/2018)

Sentència núm. 283/2018, de 13 de setembre de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 304/2018)

Sentència núm. 295/2018, de 20 de setembre de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Sec. 4a, Rec. 2116/2018)

Interlocutòria núm. 179/2018, de 30 d’octubre de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 515/2018)

Sentència núm. 393/2018, de 10 de desembre de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 533/2018)
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Sentència núm. 362/2018, de 15 de novembre de 2018, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 403/2018

Interlocutòria núm. 209/2018, de 19 de desembre de 2018, de l’Audiència Provincial de 
Palma (Secció. 4, Rec. 357/2018)

Sentència núm. 13/2019, de 17 de gener de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 566/2018)

Sentència núm. 22/2020, de 22 de gener de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 534/2019)

Sentència núm. 47/2020, de 7 de febrer de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 605/2019)

Sentència núm. 63/2019, de 5 de març de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 711/2018)

Sentència núm. 104/2020, de 12 de març de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 604/2019)

Sentència núm. 107/2020, de 16 de març de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 438/2019)

Sentència núm. 151/2019, de 8 de maig de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 716/2018)

Sentència núm. 152/2019, de 9 de maig de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 440/2019)

Interlocutòria núm. 94/2019, de 4 de juny de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 86/2019)

Interlocutòria núm. 115/2019, de 26 de juny de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció- 4, Rec. 564/2018)

Interlocutòria núm. 122/2019, de 10 de juliol de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció. 4, Rec. 67/2019)

Sentència núm. 259/2019, d’11 de juliol de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció. 
4, Rec. 186/2019)

Sentència núm. 269/2019, de 19 de juliol de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 222/2019)

Sentència núm. 271/2019, de 19 de juliol de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció. 4, Rec. 658/2018)

Sentència núm. 309/2019, de 18 de setembre de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 334/2019)

Sentència núm. 337/2019, de 3 d’octubre de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 483/2019)

Sentència núm. 397/2019, de 26 de novembre de 2019, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 460/2019)
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Sentència núm. 13/2020, de 15 de gener de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 323/2018)

Sentència núm. 142/2020, de 22 de maig de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 588/2020)

Sentència núm. 423/2020, de 13 d’octubre de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 229/2020)

Sentència núm. 502/2020, de 25 de novembre de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 294/2020) 

Sentència núm. 517/2020, de 9 de desembre de 2020, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 305/2020)

Sentència núm. 56/ 2021, de 10 de febrer de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 160/2020)

Sentència núm. 65/2021, d’11 de febrer de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 473/2020)

Sentència núm. 99/ 2021, de 2 de març de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 548/ 2020)

Sentència núm. 131/ 2021, de 24 de març de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 610/2020)

Sentència núm. 161/ 2021, de 8 d’abril de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 434/2020)

Sentència núm. 168/2021, de 9 d’abril de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 579/2020)

Sentència núm. 177/2021, de 14 d’abril de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 659/2020)

Sentència núm. 259/2021, de 18 de maig de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 268/2020) 

Sentència núm. 268/2021, de 27 de maig de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma 
(Secció 4, Rec. 734/2020)

Sentència núm. 296/2021, de 10 de juny de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 771/2020)

Sentència núm. 245/2021, de 17 de juny de 2021, de l’Audiència Provincial de Palma (Secció 
4, Rec. 458/ 2020) 



anys
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