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Els 79 feminicidis íntims coneguts a Catalunya des del 2010, suposen el 53,74%
dels 147 casos totals. Dos de cada tres
feminicidis íntims perpetrats a Catalunya
van tenir lloc a la província de Barcelona (el
62,03% dels 79 casos). Allí, aquest tipus de
feminicidi representa el 56,98% dels casos
registrats. A Lleida, d’altra banda, només
es coneixen cinc dones assassinades des
del 2010, encara que quatre d’elles van ser
víctimes de feminicidis íntims (el 80% dels
casos de la província). A Tarragona, els 15
casos coneguts suposen la meitat dels 30
casos de la província (50%) i, a Girona són

11 les dones assassinades per les seves
parelles o ex parelles, el 42,31% dels 26
casos coneguts en els set anys de documentació. La província amb un major
sots-registre oficial de feminicidis íntims
és Barcelona, amb un 24,49% dels casos
(12 de 49). La segueixen Tarragona, amb
un 13,33% (dos de 15) i Girona, amb un
9,09% (un de 11). L’única província sense
sots-registre oficial és Lleida, on tots els
feminicidis íntims formen part de les xifres
oficials de víctimes mortals reconegudes
per la Delegació per la Violència de Gènere
del Ministeri de Sanitat.

• El 12.93% dels casos documentats a
Catalunya són feminicidis no íntims (19
de 147). La província
amb més casos coneTotal:
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Tarragona registra tres casos, un cada any
des del 2013 fins al 2015 (el 15,79%), mentre que a Lleida no es coneix cap feminicidi
no íntim.
- El 81,25% de les dones víctimes feminicidi familiar a Catalunya van ser assassinades a la província de Barcelona (13
de 16 casos). Sis d’aquests crims van tenir
lloc al 2015: en un sol any es van concentrar el 46,15% dels casos de set anys a la
província. A més, Tarragona va registrar
dos casos al 2012 i un altre a Girona el
2013. En total, 16 dones assassinades des
del 2010, el 10.88% dels casos de Catalunya.
- El 8.84% dels casos registrats a Catalunya correspon a assassinats per robatori,
el tipus d’assassinat més comú. D’ells, vuit
casos van ser registrats a la província de
Barcelona (61,54%), tres a Girona (23.08%)
i dos a Tarragona 15,38%).

van ser assassinades a la província de
Tarragona (quatre dels set casos). Un altre
28.57% ho van ser a Barcelona (dos casos)
i el 14.29% restant, correspon a l’únic cas
a Lleida que no és un feminicidi íntim.
-Dos dels quatre casos de menors assassinades en feminicidis infantils a Catalunya es van registrar a Tarragona (50%),
la província amb més casos des del 2010.
Barcelona i Girona van registrar 1 cas cada
una (25%, respectivament).
-Tres dels cinc assassinats de dones per
violència comunitària o econòmica van
ser perpetrats a la província de Barcelona
(60%), mentre que un altre cas es va registrar a Girona i un altre a Tarragona.
-Es coneixen tres casos de feminicidi sense
dades suficients: dos a Barcelona i un a
Tarragona, a més d’un altre cas dubtós
conegut a Barcelona.

- El 57.14% de les víctimes de feminicidi
per prostitució registrades a Catalunya
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