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1. INTRODUCCIÓ 
 

Al gener de 2006, varem començar el nostre estudi sobre l’avaluació de l’aplicació judicial 

de l’article 153 del Codi Penal, relatiu al maltractament ocasional en l’àmbit de la parella. 

Concretament, ens interessava conèixer la violència contra la dona parella, qual era el seu 

impacte i quines penes s’aplicaven  per la comissió d’aquests fets. 

 

La raó principal que ens va motivar a dur a terme aquest estudi són les reformes 

aprovades des de 2003, relatives a violència domèstica en general, i en particular, a 

violència de gènere. Aquests canvis van suscitar reaccions diverses entre la doctrina i els 

tribunals, i varem pensar que per conèixer el seus efectes s’hauria de fer una avaluació de 

les reformes més importants.  

 

Com que l’objecte general d’estudi del nostre grup de recerca han estat les penes 

alternatives i tenint en compte el nostre interès personal per la violència de gènere, ens 

hem fixat com objectiu l’avaluació de les modificacions operades sobre el maltractament 

ocasional en l’àmbit de la parella, actualment regulat a l’art. 153 CP.  

 

Una primera part d’estudi, finalitzada al 2007, va consistir en l’anàlisi de la reforma 

11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, 

violència domèstica i integració social dels estrangers, amb la qual el maltractament 

ocasional en l’àmbit domèstic, fins al moment considerat falta i castigat amb pena de multa 

o d’arrest de cap de setmana, es passa a considerar delicte i a castigar-se amb pena de 

presó de tres mesos a un any o de 31 a 80 dies de treball en benefici de la comunitat (en 

endavant TBC).  

 

La segona part d’estudi, pel desenvolupament de la qual se’ns ha concedit el finançament 

del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, es centra en l’estudi de la reforma 

duta a terme per la LO 1/2004, de 28 de desembre, de mesures contra la protecció integral 

contra la violència de gènere (en endavant Llei Integral), que fa que les penes aplicades 

als homes que maltracten ocasionalment a la seva parella o ex parella dona siguin més 

greus que en altres casos i es castiguin amb pena de presó de sis mesos a un any o TBC 

de 31 a 80 dies. 

 



 

En aquest treball detallarem els objectius i la metodologia d’aquesta segona part, així com 

els resultats i les conclusions obtingudes. 

 

 



 

2. OBJECTIUS  
 

L’objectiu principal de l’estudi és conèixer les penes que imposen els jutges per la comissió 

d’un delicte de maltractament ocasional en l’àmbit de la parella sota l’aplicació de la Llei 

Integral. 

 

Tal i com hem indicat a la introducció, pel desenvolupament d’aquesta segona part ens 

hem centrat en l’anàlisi del impacte dels canvis produïts per la Llei Integral, que com hem 

mencionat abans, fa que les penes aplicades als homes que maltracten ocasionalment a la 

seva parella o ex parella dona siguin més greus que en altres casos.   

 

Així doncs, el que pretenem és confirmar quines són les penes imposades pels jutges en 

casos de violència contra la dona i confirmar si els jutges opten per l’aplicació d’una pena 

de presó o per una pena de treball en benefici de la comunitat, i sobre tot, quines són les 

penes efectivament executades per la comissió d’aquest delicte, és a dir, si la pena de 

presó inicialment imposada s’executa de forma efectiva o si es suspèn o es substitueix. 

 

De la mateixa manera, ens interessa veure si s’apliquen les penes privatives dels drets de 

l’art. 48 CP i les mesures relatives a la suspensió de l’art. 83 CP. 

 

A més, l’estudi ens permetrà conèixer dades rellevants com quina part de la violència 

domèstica és violència contra la dona en l’àmbit de la parella1, quin és el percentatge 

d’absolucions per aquest delicte o quin és el gènere de les víctimes i agressors, entre 

altres dades. 

 

 
 

                                                 
1 Tenint en compte que només ens centrem en el maltractament ocasional. 

 



 

3. MARC TEÒRIC I CONCEPTUALITZACIÓ 
 

Com hem mencionat al començament d’aquest treball, el nostre interès per fer aquesta 

recerca va començar al observar totes les reformes que estaven aprovant en matèria de 

violència domèstica en un període curt de temps, entre 2003 i 2004.  

 

L’augment punitiu que es plantejava en aquestes reformes per combatre la violència de 

gènere havia d’ésser avaluat, per tal de saber si s’obtenia l’efecte buscat amb la seva 

aprovació. 

 

Així, varem començar la recerca dins d’un projecte sobre la ‘Credibilitat de les penes 

alternatives’ i en el marc de desenvolupament d’una tesi de doctorat. En primer lloc, varem 

analitzar les causes per les quals diferents sectors institucionals, doctrinals i polítics van 

considerar necessari el canvi de categoria dels maltractament ocasionals, fins al 2003 

considerats falta i castigats amb la pena de multa o arrest de cap de setmana, i a partir de 

la Llei 11/2003, considerats delicte, regulats a l’art. 153 CP i castigats amb pena de presó 

o treball en benefici de la comunitat.  

 
En segon lloc, una vegada havíem establert quin era el panorama polític i doctrinal del 

moment dels canvis, varem dissenyar l’estudi empíric d’anàlisi quantitatiu de les sentències 

condemnatòries dictades sota l’aplicació de la LO 11/2003 i els expedients d’execució 

corresponents a cadascuna de elles (primera part del treball desenvolupada els anys 2006-

2007) i les dictades sota l’aplicació de la Llei Integral i els expedients d’execució 

corresponents a aquestes sentències (segona part, duta a terme l’any 2008).  

 

En aquest treball, tal i com hem dit a la introducció, mostrarem tot el que fa a la segona 

part de l’estudi empíric: objectius, metodologia, resultats i conclusions del treball. 

 

Pretenem que aquest estudi serveix per donar una visió general de la situació actual pel 

que fa a les penes que s’apliquen i s’executen en matèria de maltractament ocasional en 

l’àmbit de la parella sota l’aplicació de la Llei Integral. 



 

4. HIPÒTESIS 

 

Aquest estudi s’ha basat en quatre hipòtesis bàsiques: 

 

a) El jutges opten per l’aplicació de la pena de presó, malgrat el fet que el legislador hagi 

establert el treball en benefici de la comunitat coma pena principal opcional. 

b) En execució, la pena de presó inicialment imposada es suspèn. 

c) La suspensió de la pena es fa sota alguna de les condicions regulades a l’art. 83 CP.  

d) El maltractament ocasional en l’àmbit de la parella sí s’està castigant. 

 

 



 

5. DISSENY DE LA RECERCA 

 

Hem dut a terme un estudi empíric de caràcter quantitatiu, el qual ens ha permès analitzar 

totes les sentències condemnatòries dictades pels jutges de Barcelona per la comissió 

d’un delicte de maltractament ocasional regulat a l’art. 153 CP, quan es produeix en l’àmbit 

de la parella. 

 

L’estudi consisteix en l’anàlisi de les sentències condemnatòries dictades pels jutjats de lo 

penal, d’instrucció i de violència contra la dona de Barcelona, entre l’1 de juliol de 2005 i el 

31 de desembre de 2006, per fets comesos en aquest període, sota l’aplicació de la Llei 

Integral. 

 

Hi ha hagut tres etapes fonamentals en el desenvolupament de la investigació empírica:  

 

a) La primera de elles ha estat la selecció i anàlisis de les sentències: hem accedit 

al total de sentències relatives a violència domèstica dictades en aquest període, de 

les quals hem seleccionat i analitzat només les sentències condemnatòries per un 

delicte de maltractament ocasional en l’àmbit de la parella. 

b) La segona etapa ha estat l’anàlisi de les executòries corresponents a cadascuna 

de les sentències. Per això, hem anat als quatre jutjats d’execució de Barcelona, i 

una vegada hem trobat el número d’expedient d’execució que corresponia a cada 

sentència, hem procedit al seu anàlisi. 

c) Finalment, una vegada recollides totes les dades, hem extret els resultats i els 

hem analitzat. 

 

 



 

6. RESULTATS 

 

Els resultats principals de la recerca han estat els següents: 

a) En primer lloc, pel que fa a la representació del maltractament ocasional en l’àmbit de la 

parella respecte de la violència domèstica, hem trobat que més de la meitat dels casos de 

violència domèstica fan referència a l’art. 153 CP en l’àmbit de la parella: de les 864 

sentències relatives a violència domèstica dictades en Barcelona en el període de temps 

objecte d’estudi, 503 feien referència a aquest delicte (gràfic 1). 

 

Gràfic 1: Representació del maltractament ocasional  en la parella 

respecto de la violència domèstica 

58,2%

41,8%

Violència domèstica

Maltractament ocasional en l'àmbit de la parella

 
Font: Elaboració pròpia 2 

 
 
b) Així mateix, hem comprovat, pel que fa a tipus de sentència dictada, que un 63,8% de 

les sentències relatives a aquest delicte són condemnatòries. De les 503 sentències 

relatives a l’art. 153 CP en l’àmbit de la parella, 176 eren absolutòries i 327 

condemnatòries, tal i com podem observar al gràfic 2.  

 

 

                                                 
2Si no s’indica el contrari, la font de totes les dades i gràfics presentats en aquest treball ha estat elaboració 
pròpia a partir del estudi realitzat. 



 

Gràfic 2: Tipus de sentència 
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Així mateix, hem tingut en compte els recursos a l’Audiència per l’anàlisi de les  sentències 

condemnatòries, per tal d’evitar analitzar sentències que havien estat revocades per 

l’Audiència i de tenir em compte les seves condemnes. Dels 219 casos en els quals s’ha 

recorregut una sentència relativa a violència domèstica a l’Audiència, en 129 era per 

delicte de l’art. 153 CP en l’àmbit de la parella, el que fa un 58,9%. Per aquest delicte, 

l’Audiència absol en 22 casos i en 3 casos revoca la sentència absolutòria i condemna per 

el delicte de maltractament ocasional. En la resta de casos l’Audiència desestima el recurs 

o confirma la sentència condemnatòria. Per tant, de les 327 sentències condemnatòries 

anteriors hem descartat els casos en els quals l’Audiència absol i hem afegit les 3 

sentències en les quals condemna. Així, el total de sentències condemnatòries analitzades 

ha estat de 308. Hem de tenir en compte que hi ha sis sentències en les quals es 

condemna a les dues parts, per tant, el nombre de persones condemnades per aquest 

delicte ha estat de 3143. 

 

c) El sexe de l’agressor i de la víctima durant el període analitzat ha estat el següent: el 

agressor era en un 95,2% dels casos un home, mentre que la víctima era en un 94,6% 

dels casos una dona parella, ex parella o anàleg. Al següent gràfic podem veure més 

clarament la diferència. 

 

                                                 
3Treballarem amb aquesta mostra de 314 persones condemnades, però pel que fa a les dades obtingudes en 
els jutjats d’execució la mostra s’ha reduït a 280, per què a dia 31 d’octubre de 2008, dia en el qual hem 
tancat l’anàlisi, encara hi havia 34 sentències en tràmit d’execució. 



 

Gràfic 3: Sexe de l’agressor i la víctima 
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d) Pel que fa a les penes imposades pels jutges de lo penal, d’instrucció i de violència 

sobre la dona en aplicació de la Llei Integral, hem de dir que han imposat majoritàriament 

la pena de presó. Malgrat que el treball en benefici de la comunitat es presenta com a 

pena principal opcional i que el delicte és un maltractament ocasional, els jutges, de forma 

discrecional, opten en menys casos per la seva aplicació (gràfic 4).  

 
Gràfic 4: Penes imposades 
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e) Respecte de l’aplicació de les penes accessòries de l’art. 48 CP, hem de recordar que 

des de l’aprovació de la LO 15/2003, de 25 de novembre, que entra en vigor a l’octubre de 

2004, l’aplicació de la prohibició d’aproximació esdevé obligatòria sempre que es tracti de 

delictes relatius a violència domèstica. Això fa que hi hagi una aplicació de casi el 100% 

d’aquesta pena accessòria i que la seva aplicació no ens permeti veure clarament els límits 

de la discrecionalitat judicial.  

 



 

Gràfic 5: Aplicació de les penes de l’art. 48 CP 4 
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f) En quant a l’execució de les penes privatives de llibertat, al gràfic 6 podem veure que en 

un 70,7% dels casos les penes de presó aplicades es suspenen - el 61,1% amb regles de 

conducta i el 9,6% suspensions ordinàries - en un 18,5% s’executen i un 10,8% es 

substitueixen.  

 

Gràfic 6: Percentatge de suspensions, substitucions  y execucions de 

penes privatives de llibertat respecte del total de  condemnats a presó 
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g) Pel que fa a l’aplicació de l’art. 83 CP, relatiu a les mesures accessòries que el jutge pot 

imposar amb la suspensió de la presó, cal dir que la suspensió amb mesures accessòries 

s’aplica en un 86,5% dels casos en els quals s’aplica la suspensió. Hem de recordar que 

amb l’entrada en vigor de la Llei Integral, l’aplicació dels punts 1, 2 i 5 de l’art. 83 CP han 

                                                 
4 L’aplicació de la resta de mesures és irrellevant o inexistent, i és per això que no les hem incloses al gràfic. 



 

devingut obligatoris sempre que s’apliqui la suspensió de la pena de presó quan es tracti 

de casos de violència de gènere, per la qual cosa, i com en el cas de la mesura de l’art. 

48.2 CP (gràfic 5), la seva aplicació no ens permet veure la discrecionalitat judicial.  

 

En el gràfic següent observem quines mesures s’apliquen en el cas que s’executi la 

suspensió de la pena, respecte del total penes suspeses imposades. 

 

Gràfic 7: Aplicació de les mesures de l’art. 83 CP 
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h) Finalment, les penes efectivament executades per la comissió d’un delicte de 

maltractament ocasional en l’àmbit de la parella, regulat a l’art. 153 CP, han estat les 

següents: 

 



 

Gràfic 8: Penes efectivament executades sota l’apli cació de la LO 
11/2004, de 28 de desembre per actes de maltractame nt ocasional en la 

parella 
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7. CONCLUSIONS 
 
En primer lloc, tal i com havíem plantejat a les hipòtesis podem concloure que el 

maltractament ocasional contra la dona sí s’està castigant. El percentatge de condemnes 

és del 59,9% i les penes que imposen els jutges són en un 60,8% dels casos penes de 

presó.  

 

En segon lloc, efectivament, les penes de presó inicialment imposades es suspenen en un 

70,7% dels casos, dels quals en un 86,5% es fa amb regles de conducta (prohibició 

d’aproximació i d’anar a determinats llocs i obligació de realitzar programes formatius o de 

tractament).  

 

En tercer lloc, i pel que fa a les penes executades, veiem la pena que més s’aplica és el 

TBC, en un 45,7% dels casos, seguida de la pena de suspensió amb regles de conducta, 

que s’aplica en un 34,3%  dels casos. És igualment destacable que hi ha un 10,4% de 

persones que han comès un delicte de maltractament ocasional que han anat a presó. Tot 

això ens torna a indicar que aquest delicte és castiga, sobre tot tenint en compte que dins 

dels delictes, és considerat dels menys greus, i malgrat això, es castiga directament amb 

TBC. 

 

Per tant, i com a conclusió principal de l’estudi, considerem que les penes imposades per 

aquest delicte són penes greus i en determinats casos desproporcionades en relació amb 

els fets comesos. 

 

 



 

8. PROPOSTES 

 

Està pendent la comparació de les dades obtingudes del anàlisi de la LO 11/2003 i del 

anàlisi realitzat en aquest treball per tal de establir quina de les dues reformes ha estat 

més impactant pel que fa a les penes imposades i executades pel delicte de maltractament 

ocasional en l’àmbit de la parella, partint de la hipòtesi que la reforma que ha tingut més 

conseqüències en aquest sentit ha estat la LO 11/2003, mentre que la Llei Integral ha estat 

més rellevant per a la aplicació i l’enduriment de les penes alternatives. 

 

A més, creiem que seria rellevant la realització d’un estudi qualitatiu que en permetés 

entrevistar a jutges i fiscals per tal de saber en que es basen per imposar una o altra pena, 

si demanen informes criminològics dels condemnats, com han assimilat l’obligatorietat 

d’imposició de determinades penes i mesures, com ara la pena accessòria de prohibició 

d’aproximació o les condicions per a la suspensió, com actuen en cas d’incompliment 

d’alguna pena o mesura, entre altres qüestions, i amb això entendre una mica més la 

posició i actuació dels jutges i la imposició d’aquestes penes. 
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