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de Catalunya. D’ells, nou van tenir lloc a la
província de Girona (el 47,37% d’aquests).

A Catalunya es van registrar 129 feminicidis i 18 assassinats de dones entre 2010 i
2016, un total de 147 casos. Només 64 van
ser reconeguts com xifres oficials, el 81%
del total de 79 feminicidis íntims coneguts
i el 43,54% del total de casos a Catalunya.
Això situa el sots registre oficial (casos que
haurien de formar part de les xifres oficials) en un 20%: un de cada cinc casos. A
la província de Barcelona es dóna el major
percentatge de casos no reconeguts, un de
cada quatre casos és ignorat per les xifres
oficials (el 24,49%).

• El 81,25% de les dones víctimes de feminicidis familiars van ser assassinades a la
província de Barcelona (13 de 16 casos).

Nombre de casos: dels 28 coneguts a
2010, 23 el 2011 i 26 el 2012 es redueix
a 19 casos el 2015 i 15 el 2016. Girona i
Lleida reflecteixen una taxa zero el 2016.
S’experimenta així una tendència a la disminució de feminicidis i assassinats en el
període documentat 2010 a al 2016.
En 2016 els 15 casos coneguts es reparteixen en 14 municipis diferents i només a
Barcelona se sap de dues dones assassinades en el mateix municipi.
Per mesos de l’any, gener, juny i octubre
són els que registren més casos des de
2010 (18 els dos primers mesos i 16 casos
a l’octubre). Els mesos amb menys casos
coneguts són maig (amb set casos) i abril
(amb nou).
• El 53,74% dels casos registrats a Catalunya són feminicidis íntims. Dos de cada
tres es van perpetrar a la província de Barcelona (el 62,03% d’aquests).
• El segon tipus més comú de feminicidi
és el no íntim, amb 19 casos des de 2010
que suposen el 12,93% de tots els casos

• Dels set casos de feminicidi per prostitució coneguts, quatre van ser perpetrats a la
província de Tarragona (el 57,14%).
• En un percentatge majoritari no s’especifica l’ocupació de la víctima ni del victimari
a les fonts hemerogràfiques consultades.
• A l’escenari de la troballa del cadàver,
els casos que s’atribueixen a l’espai privat
arriben al 60,54% i corresponen a 89 de les
147 dones assassinades.
• Les armes més utilitzades en la sèrie
2010-2016 són les armes blanques, que
amb 57 casos suposen el 38,78% dels 147
coneguts, seguides de les mans (26 casos
que fan el 14,97% del total).
• En el 83,67% dels casos es va registrar
un sol acte violent contra la víctima que, en
el 34,96% d’aquestes ocasions va ser apunyalada o víctima d’una ganivetada, l’acte
violent més comú.
• Els victimaris són els marits en 34 ocasions (el 23,13% dels casos), parelles en un
13,61% dels assassinats, fills en el 6,8%
dels casos i ex marits en nou feminicidis (el
6 , 12%).
• Un 11,56% dels casos va ser perpetrat
per un victimari que es va suïcidar després
del crim (17 casos), mentre que el 6,12%
ho va intentar sense arribar a aconseguir-ho.
• Entre 2010 i 2016 a Catalunya es van re-

gistrar 147 casos que es tradueixen en una
taxa de prevalença mitjana de 5,51 dones
assassinades per cada milió de les que
habiten el territori.

• El 81,25% de les dones víctimes de feminicidis familiars a Catalunya van ser assassinades a la província de Barcelona (13 dels
16 casos).

• El 18,99% restant correspon a un sots
registre de feminicidis íntims oficials que
afecta gairebé un de cada cinc casos.

• Es coneixen tres casos de feminicidis
sense dades suficients: dos a Barcelona i
un a Tarragona, a més d’un altre cas dubtós conegut a Barcelona.

• En termes generals, el nombre de casos
registrats a Catalunya s’ha reduït gairebé a
la meitat des de 2010 a 2016, l’últim any de
documentació.
• Lleida és la província de Catalunya amb
menys casos registrats (cinc casos) i amb
la taxa de prevalença mitjana més baixa
(3,3) en el període 2010-2016. El 2010,
2012, 2014 i 2016, Lleida registra taxa zero
de feminicidis i altres assassinats de dones.
• En 2016 els 15 casos registrats es van
donar en 14 municipis diferents. L’únic en
què es coneixen dos casos és Barcelona,
amb una taxa de prevalença de 2,36 dones
assassinades per milió, la més baixa dels
14 municipis, a causa de l’alta densitat de
població.
• El segon tipus de feminicidi més comú en
2016 és el feminicidi per prostitució, amb
un cas a Salou i un altre a Valls.
• Els dos mesos amb més registres a Catalunya (juny i octubre) entre 2010 i 2016
ho són també a l’Estat espanyol en aquest
mateix període.
• Els 79 feminicidis íntims coneguts a Catalunya des de 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).

• A Catalunya, un de cada tres casos va
tenir una víctima estrangera (el 33,3% en
49 dels 147 casos). En altres 94 casos
està confirmat l’Estatus legal de la víctima
com espanyola (el 63,95%), mentre que es
desconeix la dada en quatre ocasions, el
2,72% dels casos).
• En 2016 es van conèixer 15 casos a
Catalunya, quatre menys que l’any anterior
(19). D’elles, onze eren dones espanyoles
(dos menys que el 2015), tot i que suposen
un percentatge major, el 73,3% del total (un
4,9% més que el 2015). Al 2016 només el
país d’origen Romania registra més d’un
cas, amb dos casos que suposen el 13,3%
del total.
• Les dones assassinades a Catalunya entre 2010 i 2016 tenien 46 anys de mitjana.
• Dels 147 casos registrats entre 2010 i
2016, el 34% dels victimaris era d’origen
estranger (50 casos). En 2016 onze dels
15 crims van ser perpetrats per victimaris
espanyols (73,3%), 11,8% més que els victimaris nadius registrats a l’Estat espanyol
(61,5%). Ja que no es desconeix la dada en
cap cas el 2016, es confirma l’origen estranger de quatre victimaris (el 26,7%).
• Com a les seves víctimes, el 26,67% dels
victimaris era estranger i no tenia la nacionalitat espanyola, encara que la seva sobre
representació respecte al percentatge de

població que suposen a Catalunya és lleugerament inferior a la de les seves víctimes,
un 14,46% enfront del 14,98% entre elles.
• En 2016, els victimaris tenien 45 anys
de mitjana, tot i que la franja d’edat més
comú, com entre les víctimes, és la d’homes d’entre 30 i 39 anys.

LLISTAT DE FEMINICIDIS Y ALTRES ASSASSINATS
DE DONES A CATALUNYA EL 2016
LUGAR ASESINATO
ID

NOM

COGNOMS

EDAT

DATA
FEMINICIDI

MUNICIPI

PROVÍNCIA

CCAA

TIPUS DE
FEMINICIDI

XIFRA
OFICIAL

1353

Josefa

C.

80

01/01/2016

Catalunya

Barcelona

Arenys de
Mar

Feminicidi no
íntim

No

1360

Lucinda M.ª

Expósito Méndez

43

13/01/2016

Catalunya

Tarragona

Vila-seca

Feminicidi íntim

Sí

1387

Cristina

Gálvez Ariza

37

14/04/2016

Catalunya

Barcelona

Sant Feliu
Feminicidi íntim
de Llobregat

Sí

1383

No conocido

No conocidos

47

24/04/2016

Catalunya

Tarragona

Valls

Feminicidi per
prostitució

No

1392

Blanca

Tárrega Esteller

54

28/04/2016

Catalunya

Tarragona

Tarragona

Assassinat
de dones per
robatori

No

1395

No conocido

No conocidos

37

12/05/2016

Catalunya

Barcelona

Canyellas

Feminicidi íntim

Sí

1403

Aranzazu

No conocidos

40

11/06/2016

Catalunya

Barcelona

Badalona

Feminicidi íntim

Sí

1405

No conocido

No conocidos

31

21/06/2016

Catalunya

Barcelona

Gironella

Feminicidi
familiar

No

1411

Vanessa

Miralles de la
Torre

42

05/07/2016

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Assassinat
de dones per
robatori

No

1425

Sara

No conocidos

28

23/08/2016

Catalunya

Tarragona

Salou

Feminicidi per
prostitució

No

1433

Flori

No conocidos

32

15/09/2016

Catalunya

Barcelona

Esplugues
Feminicidi íntim
de Llobregat

Sí

1440

Mª José

No conocidos

50

18/09/2016

Catalunya

Barcelona

Premià de
Mar

Feminicidi íntim

No

1442

Raquel

No conocidos

37

17/10/2016

Catalunya

Barcelona

Masquefa

Feminicidi sense
dades suficients

No

1463

Mª Carmen

Ginés Abelló

44

18/12/2016

Catalunya

Tarragona

La Pobla de
Mafumet

Feminicidi íntim

Sí

1464

Victoria

Bertran

57

19/12/2016

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi íntim

Sí

