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IntroduccióIntroducció

• En aquest informe es recullen els resultats 
més importants de la primera enquesta 
realitzada a Andorra sobre la violència contra 
la dona en l’àmbit domèstic.

• Aquesta mateixa enquesta ja s’ha realitzat a 
Espanya en tres ocasions per l’Instituto de la 
Mujer.  
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Tipus de maltractamentTipus de maltractament
Maltractament Tipus A “Tècnic”:
– Dones que encara que no es considerin a si mateixes 

com a maltractades responen que són víctimes de 
determinats comportaments considerats com a 
indicatius de cert grau de violència, segons les persones 
expertes.

Maltractament Tipus B “Declarat”:
– Dones que manifesten haver estat maltractades durant 

l’últim any.
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Dones Tipus ADones Tipus A
Les dones Tipus A són aquelles que han 
respost “freqüentment” o “a vegades” a 
alguna de les frases següents (tretze frases):

1. L’impedeix veure a la família o tenir relacions amb 
amics, veïns...

2. Li treu els diners que vostè guanya o no li dóna el 
suficient que necessita per mantenir-se.

3. L’insulta o amenaça.
4. Decideix les coses que vostè pot o no pot fer.
5. Insisteix en tenir relacions sexuals encara que sàpiga que 

no en té ganes.
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6. No té en compte les seves necessitats (li deixa el pitjor 
lloc de la casa, el pitjor menjar...)

7. A vegades li produeix por.
8. Quan s'enfada li arriba a empènyer o li dóna cops.
9. Li diu que a on anirà sense ell/a (que no és capaç de fer 

res sola).
10. Li diu que tot ho fa malament, que és una persona 

negada.
11. Ironitza o no valora les seves creences (anar a l’església, 

votar a un partit, pertànyer a alguna organització...).
12. No valora el treball que realitza.
13. Davant dels seus fills diu coses que no la deixen bé.
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ObjectiusObjectius

Quantificar els actes violents envers la dona en 
l’àmbit domèstic.

Conèixer les característiques socials i personals 
de les dones maltractades.

Determinar els símptomes físics i psicològics del 
maltractament.
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Fitxa tècnicaFitxa tècnica

Del 16 de maig al 31 de juliol de 2008.

Univers: dones residents a Andorra majors de 18 anys.

Mostra: 988 enquestes , amb un error del +/- 3% per a 
un nivell de confiança del 95% i  P=Q=50 i en el supòsit 
d’una selecció aleatòria simple.

Entrevista: telefònica aleatòria sistemàtica a totes les 
llars que tenen telèfon, i dins de cada llar la persona 
escollida també ha estat triada de manera aleatòria 
(entre les dones d’una mateixa llar).
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QüestionariQüestionari

Bateria de frases per a la definició de la situació de 
maltractament Tipus A.

Identificació directa de situacions de maltractament 
Tipus B.

Característiques del maltractament: identificació 
del maltractador, situacions...

Descripció de la simptomatologia.
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Resultats més importants
de la investigació



Centre de Recerca Sociològica - IEA 11/44

El 4,8% de les dones residents a Andorra majors de 
18 anys declara haver estat víctima de 
maltractaments, durant el darrer any, per  part 
d’alguna de les persones que conviuen a la llar, o pel 
seu xicot o ex-parella, encara que no convisqui amb 
la dona (dones Tipus B).

El 13,9% de les dones que resideixen a Andorra de 
18 o més anys són considerades “tècnicament” com 
a maltractades (dones Tipus A).



Centre de Recerca Sociològica - IEA 12/44

Nota:

Tipus A (13,9%) aquesta xifra té com a base les dones 
que conviuen amb alguna persona a la llar o tenen una 
parella encara que no convisqui amb ella -sobre  849 dones 
que representen un  86% de la mostra total.

Tipus B (4,8%) aquesta pregunta la contesten totes les 
dones de la mostra.

Per tant aquests dos tipus de maltractament no es poden sumar ni
restar, encara que hi hagi dones que puguin estar incloses en els dos 
grups.
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Població femenina resident a Andorra major d’edatPoblació femenina resident a Andorra major d’edat

20082008

Dones considerades Dones considerades 
“tècnicament”“tècnicament”

com a maltractadescom a maltractades
Tipus A Tipus A 

Dones Dones autoclassificades autoclassificades 
com a maltractadescom a maltractades
durant el darrer anydurant el darrer any

Tipus BTipus B

13,9%13,9% 4,8%4,8%
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Persona que causa el maltractamentPersona que causa el maltractament
Dona Tipus ADona Tipus A

Els actes de violència domèstica envers les dones 
considerades “tècnicament” com a maltractades són 
majoritàriament produïts per la parella (84,6%).

La mare/mare política o parella del pare és causant d’actes 
de violència en un 8,9% dels casos.

El pare representa un 7% dels casos.

Els fills representen un 6,1% dels casos.  



Centre de Recerca Sociològica - IEA 15/44

Persona que causa el maltractamentPersona que causa el maltractament

Dones Tipus A (“tècnicament” maltractades)
Taula multiresposta: els percentatges poden donar més de 100
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Persona que causa el maltractamentPersona que causa el maltractament
Dona Tipus BDona Tipus B

En el cas de les dones que es declaren 
maltractades, la major part dels actes de violència 
domèstica també són provocats per la parella 
(58,3%) -ja sigui parella actual (44,9%) o l’ex-
marit (13,4%).
Les mares són causants d’actes de violència en un 
21,2%.
Els fills/es en un 17,4%.
Els pares en un 8,6%.
Els germans/es en un 3,8%.   
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Persona que causa el maltractamentPersona que causa el maltractament

Dones Tipus B (maltractament declarat)
Taula multiresposta: els percentatges poden donar més de 100
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Des de fa quant temps es vénen produint Des de fa quant temps es vénen produint 
aquestes situacionsaquestes situacions

Dones Tipus A (maltractament tècnic)Dones Tipus A (maltractament tècnic)

Els maltractaments produïts per la parella no són fets 
puntuals o esporàdics sinó que són actituds que 
responen a un comportament agressiu que es perllonga 
al llarg del temps.
El 84,5% de les dones Tipus A afirmen que han estat 
maltractades en alguna ocasió pel seu marit/parella:

El 19,4% manifesta haver patit maltractament per part de la parella en 
un període de temps menor a l’any.
I el 41,5% manifesta que des de fa més d’un any i menys de 5 anys.
El 33,8% de les dones Tipus A manifesten que vénen patint 
maltractament des de fa més de 5 anys.
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Des de fa quant temps es vénen produint Des de fa quant temps es vénen produint 
aquestes situacionsaquestes situacions

Dones Tipus A (maltractament tècnic)Dones Tipus A (maltractament tècnic)
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Des de fa quant temps es vénen produint Des de fa quant temps es vénen produint 
aquestes situacionsaquestes situacions

Dones Tipus B (maltractament declarat)Dones Tipus B (maltractament declarat)

El 4,8% de les dones enquestades manifesta haver 
sofert alguna situació on elles s’han considerat 
erat maltractades en l’últim any.
any.
ny.
ació de maltractament en el darrer any o alguna 
guna vegada a la seva vida representa un 17,4%
7,4% respecte el total de la població enquestada. 
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Des de fa quant temps es vénen produint Des de fa quant temps es vénen produint 
aquestes situacionsaquestes situacions

Dones Tipus B (maltractament declarat)Dones Tipus B (maltractament declarat)
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Variables Variables sociodemogràfiquessociodemogràfiques: : 
edatedat

En el tram d’edat on és més freqüent el 
maltractament és l’interval d’edat comprès entre 
els 30 i 44 anys (“tècnic”) i de 18 a 44 anys
(declarat) en comparació a la mateixa franja 
d’edat.
En canvi, l’interval que presenta una menor 
freqüència de violència és el tram de 65 o més
anys (afirmació que també es pot aplicar als dos 
tipus de maltractament A i B).      
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edatedat

6,8
5,4

15,4
24,8

28

29,5

50,7

42,6
35,3

17,7

24

19,8
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De 18 a 29 anys

De 30 a 44 anys

De 45 a 64 anys

De 65 anys o més

Dones T ipus A Dones T ipus B Total dones 
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Variables Variables sociodemogràfiquessociodemogràfiques: : 
situació familiarsituació familiar

Entre les dones maltractades (Tipus A i B) la 
situació més freqüent és la de tenir parella i 
conviure amb aquesta parella:

Entre les dones Tipus A ( “tècnicament” maltractades) 
aquesta situació de tenir parella i conviure amb ella 
representa un 83,6%.
Entre les dones Tipus B aquesta proporció és del 54,3% i 
augmenta el percentatge de les dones que no tenen parella 
que és del 35%. 
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situació familiarsituació familiar

9,8
35
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aquesta parella

Té parella però no conviu
amb ella

No té parella

Dones T ipus A Dones Tipus B Total dones
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Variables Variables sociodemogràfiquessociodemogràfiques::
estat civilestat civil

El major percentatge de dones considerades com a 
maltractades “tècniques” es dóna entre les dones 
casades (Tipus A) i entre les declarades (Tipus B) es 
dóna amb més freqüència entre solteres i 
separades/divorciades:

Entre les dones Tipus A (“tècnicament” maltractades) aquest 
percentatge de casades representa un 70,7%.
Entre les dones Tipus B (maltractament declarat) representa entre les 
solteres un 33,7%, i de les separades/divorciades un 19,5%.
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estat civilestat civil

3,7
11,1

1,4
3,9
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5,9
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Dones T ipus A Dones T ipus B Total dones



Centre de Recerca Sociològica - IEA 28/44

Variables Variables sociodemogràfiquessociodemogràfiques::
situació laboralsituació laboral

Un 72% de les dones enquestades majors de 18 
anys treballa en l’actualitat, només un 1,1% són 
parades i un 27% són inactives (estudiants, 
mestresses de casa, jubilades i incapacitades).

Entre les dones maltractades, les dones Tipus A i 
B presenten un percentatge de dones actives més 
elevat (74,6% i 77% respectivament).
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situació laboralsituació laboral

Dones Tipus A Dones Tipus B Total dones

Autònomes 6,0% 3,7% 6,6%

Administració Pública 10,1% 18,1% 14,8%

Empresa privada (lloc fix) 57,1% 53,3% 48,6%

Empresa privada (lloc eventual) 1,4% 1,9% 2,0%

-Aturada i busca treball
-Aturada i no busca treball 

0,0%
2,0%

0,0%
2,0%

0,2%
0,9%

Estudiant 8,3% 3,4% 4,3%

Mestressa de casa 5,4% 7,9% 5,9%

Jubilada/incapacitada 9,7% 9,6% 16,8%
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Variables Variables sociodemogràfiquessociodemogràfiques::
nivell acadèmicnivell acadèmic

En relació a les dones maltractades trobem les 
següents diferències entre les dones Tipus A i B:
Les dones Tipus A tenen un menor nivell formatiu que les 
dones Tipus B.
Les dones Tipus A presenten el percentatge més elevat de 
estudis primaris o sense estudis (44,1%).
A nivell d’ estudis universitaris les dones Tipus B són les 
que presenten els percentatges més alts (26%).   
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nivell acadèmicnivell acadèmic

Nivell d’estudis Dones Tipus A Dones Tipus B Total dones

Estudis primaris 44,1% 27,3% 35%

Estudis intermedis 41,7% 46,7% 45,5%

Estudis universitaris 14,1% 26% 19,6%
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Variables Variables sociodemogràfiquessociodemogràfiques::
nivell d’ingressos a la llarnivell d’ingressos a la llar

Quant al nivell d’ingressos familiars respecte a les dones 
considerades “tècnicament”  maltractades, el major  
percentatge de dones es troba en la franja de més o menys 
la  xifra de 2900 euros/mes.

Quant al maltractament declarat es troben els 
percentatges més alts respecte al total entre les dones que 
manifesten entrades familiars  molt superiors i superiors a 
2900 euros/mes i també entre les dones que afirmen 
ingressos inferiors a aquesta xifra. 
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nivell d’ingressos a la llarnivell d’ingressos a la llar
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23,1
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1,3
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Molt superiors (més del
doble)

Superiors

Més o menys aquesta
xifra

Inferiors

Bastant inferiors (menys
de la meitat)

Dones Tipus A Dones Tipus B Total dones
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Incidència de Incidència de simptomatologiasimptomatologia
En els gràfics següents es detallen una sèrie de símptomes 
físics i/o psicològics, i es proporcionen dades sobre les 
freqüències d’aquests símptomes en els tres grups de dones: 
dones que han estat catalogades des del punt de vista tècnic 
com a maltractades (Tipus A), dones que manifesten haver 
estat víctimes de maltractament (Tipus B) i població 
femenina resident a Andorra de 18 o més anys.

Tots els símptomes considerats tenen més incidència entre 
les dones maltractades en relació a la població total de 
dones, és a dir, les dones maltractades pateixen en major 
proporció que les dones que no ho estan: mals de cap, 
grip, ganes de plorar sense motiu, dolors d’esquena i 
articulacions, canvis d’ànim, ansietat o angoixa, inapetència 
sexual, irritabilitat, insomni, fatiga i tristesa.    
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Dones Tipus A                          Població totalDones Tipus A                          Població total

Canvis d’ànimCanvis d’ànim

Mals d’esquena / articulacionsMals d’esquena / articulacions

Mals de capMals de cap

Ansietat i angoixaAnsietat i angoixa

IrritabilitatIrritabilitat

Ganes de plorar sense motiusGanes de plorar sense motius

InsomniInsomni

Inapetència sexualInapetència sexual

TristesaTristesa

Fatiga permanentFatiga permanent

GripGrip

78,4%78,4%

65,1%65,1%

59,4%59,4%

50,7%50,7%

51,1%51,1%

41,9%41,9%

45,7%45,7%

54,9%54,9%

35,3%35,3%

32,9%32,9%

33,2%33,2%

70,7%70,7%

48,0%48,0%

50,4%50,4%

36,4%36,4%

32,3%32,3%

34,9%34,9%

37,6%37,6%

27,7%27,7%

17,0%17,0%

37,9%37,9%

30,1%30,1%
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Dones Tipus B     Població totalDones Tipus B     Població total

Canvis d’ànimCanvis d’ànim

Mals d’esquena / articulacionsMals d’esquena / articulacions

Mals de capMals de cap

Ansietat i angoixaAnsietat i angoixa

IrritabilitatIrritabilitat

Ganes de plorar sense motiusGanes de plorar sense motius

InsomniInsomni

Inapetència sexualInapetència sexual

TristesaTristesa

Fatiga permanentFatiga permanent

GripGrip

78,2%78,2%

68,6%68,6%

73,9%73,9%

54,0%54,0%

61,2%61,2%

53,8%53,8%

66,6%66,6%

50,5%50,5%

51,4%51,4%

46,1%46,1%

41,2%41,2%

Gairebé tots els 
símptomes testats, 
són experimentats 

en major freqüència 
per les dones que es 

declaren
maltractades (B)

que per les dones
classificades 

“tècnicament” com
a maltractades (A) i 

respecte a 
la població total .     

70,7%70,7%

50,4%50,4%

48,0%48,0%

36,6%36,6%

36,4%36,4%

34,9%34,9%

27,7%27,7%

17,0%17,0%

32,3%32,3%

30,1%30,1%

37,9%37,9%
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Per tant, es pot afirmar que el 
maltractament té conseqüències 
principalment psicològiques, però 
també físiques.
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Motius de la separacióMotius de la separació

Referent a les causes que van motivar la separació entre 
aquelles dones que han trencat una relació en els darrers 10 
anys, destaca entre els diversos motius la influència dels 
maltractaments en les dones Tipus B.

Aquest percentatge disminueix entre les dones Tipus A i 
entre el total, que afirmen com a causa principal un 
deteriorament de la relació i la decisió mútua de separació.

També, i entre les dones Tipus B, és més important la 
incidència de les discussions de parella i el fet de que la 
parella es fiqui en tema de drogues, alcohol o jocs.
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Motius de la separació (6 principals) Motius de la separació (6 principals) 

Dones Tipus A   Dones Tipus B Total dones

Deteriorament de la relació 
i es van decidir separar

44,9% 37,4% 19,6%

Les discussions eren 
contínues

8,2% 41,3% 15,9%

Es va ficar en temes de 
drogues, alcohol, jocs

4,1% 20,9% 11,1%

Em deia que tot ho feia 
malament

4,1% 16,9% 6,3%

Va arribar a maltractar- me 
físicament 

4,1% 16,7% 4,5%

Em controlava perquè era 
molt gelós

8,2% 16,6% 7,1%
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ConclusionsConclusions
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Primer objectiuPrimer objectiu

El 4,8% de les dones residents 
a Andorra  majors de 18 anys 
declara haver estat víctima de 

maltractaments durant l’últim any.

El 13,9% de les dones residents a 
Andorra majors d’edat són víctimes 

d’algun tipus de maltractament domèstic 
encara que elles no ho reconeguin i, 

han estat considerades “tècnicament” 
com  a maltractades.

La major part dels actes
de violència domèstica són
provocats  per la parella.

En un 30,8% dels casos 
analitzats, les dones Tipus A 

que són víctimes de maltractament
per part de la seva parella, 

manifesten que vénen patint
aquests actes violents des de 

fa més de 5 anys. En les dones 
Tipus B els percentatges 

augmenten  a 17,4% si considerem 
el maltractament durant el darrer

any o alguna vegada a la seva vida.

Quantificar els actes violents envers a la dona
en l’àmbit domèstic
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Segon objectiu 1/2Segon objectiu 1/2

Conèixer les característiques socials i personals 
de les dones maltractades.

Edat: En el tram d’edat on és més
freqüent  el maltractament és l’interval  
d’edat  comprès entre els 30 i 44 anys 
(“tècnic”)  i de 18 a 44 anys (declarat).

Estat civil: en el maltractament “tècnic” té lloc 
especialment entre les dones separades i divorciades
i entre les solteres; en el maltractament “tècnic” es 
dóna en major proporció, entre les dones casades.

Nivell acadèmic: el nivell d’estudis està 
relacionat amb la violència “tècnica”. A 

major nivell d’estudis menor percentatge 
de dones considerades com a maltractades.

En el maltractament declarat, en canvi, 
la incidència és major entre els nivells 

educatius superiors.
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Segon objectiu 2/2Segon objectiu 2/2
Conèixer les característiques socials i personals Conèixer les característiques socials i personals 

de les dones maltractades.de les dones maltractades.

Nivell d’ingressos: respecte a les
dones considerades “tècnicament”

maltractades relacionat amb el nivell 
d’ingressos familiars, el major

percentatge de dones es troba en 
la franja  de més o menys la  xifra 

de 2900 euros/mes. 
Quant al maltractament declarat es

troben els percentatges més 
alts respecte al total entre les dones
que manifesten ingressos familiars
molt superiors a 2900 euros/mes i 

també en les que afirmen quantitats 
inferiors a aquesta xifra.

Situació laboral: entre les dones 
“tècnicament” maltractades hi ha una 

proporció  de dones que treballen més alta
en comparació a la població total (74,6% 
respecte a un 72% en la població total).

I quant a les dones Tipus B el percentatge
de dones que treballen augmenta al 77%.
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Determinar les seqüeles físiques i psicològiques
del maltractament.

Les dones víctimes de maltractaments experimenten
una sèrie de símptomes molts concrets en molta
major proporció que la població total femenina.

El maltractament domèstic
produeix fonamentalment: 
canvis d’ànim, irritabilitat, 

ansietat i angoixa, inapetència
sexual i tristesa perquè

pensa que no val res.

Les dones maltractades també
pateixen en major proporció

que la població total 
símptomes de tipus físic: 

mals d’esquena i articulacions, 
mals de cap i fatiga

permanent.

Tercer objectiuTercer objectiu
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