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1. Presentació de l'Estudi.

L'"Estudi sobre la resposta judicial a la violència sexual que pateixen les dones i
les nenes a les Illes Balears", que, analitzades les sentències dictades per l'Audiència
Provincial de les Balears entre 2015 i 2019,, s'emmarca en el desenvolupament del
compromís assumit per les diferents institucions, com a conseqüència de la subscripció
del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere a la fi 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.
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 amb el compromís ferm esmentat d'erradicació de la
violència sexual. Aquest objectiu requereix d'un diagnòstic, el més precís possible, com
a pressupost del desenvolupament de polítiques eficaces que garanteixin els drets
fonamentals de les dones i les nenes i 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 nenes, de les
quals dos de cada tres són menors d'edat, i que el 96,98% els agressors són homes.
La violència masclista és causa del control social que han exercit els homes
sobre les dones durant segles, no circumscrita 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
l'assegurament de la filiació paterna i la pàtria potestat. En aquesta cultura, la dona és
un mer objecte o bé de prestigi al qual no es reconeix llibertat de decisió. Els atacs
sexuals eren concebuts, fins fa poc més de 30 anys, com 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 del matrimoni. D'aquesta manera, l'extrem 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.
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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 a l'activitat jurisdiccional, la doctrina jurisprudencial aconsella
abordar la unificació dels tipus penals actuals d'abús i agressió sexual a un únic tipus,
l'element bàsic del qual sigui la manca de consentiment, com es reflecteix en
l'Avantprojecte de 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 reforci la seva finalitat preventiva com a llei penal i que
garanteixi que "Si no és un sí, és un no", com es ve reivindicant des del moviment
feminista.
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 atribuïts
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 acceptessin 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 procedeix
d'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.
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 sobrerrepresentació 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 a 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
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amb més freqüència és la pròpia residència 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 seva major
part, és arxivada abans d'arribar a judici, aconsella realitzar 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 vingut configurant 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 analitzades i l'atenuant d'alteració psíquica de l'acusat en el
3,79%. Per contra, 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 seva posició de poder dins de la família o d'una institució
esportiva, docent o religiosa, reforçada per la situació de vulnerabilitat de les víctimes
menors.
Un cop 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 apareix dins de l'Avantprojecte de de Llei Orgànica de Garantia Integral de la
Llibertat Sexual com a 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 últims
trenta anys, en un intent de fer front 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
organitzacions feministes o de protecció dels drets humans de les nenes i els nens. 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 una denúncia inicia el
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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 supòsits, 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 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, implementant 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 al desenvolupament de polítiques públiques
coordinades que contribueixin decisivament a la consecució d'aquests objectius en
l'àmbit territorial de les Illes Balears és el resultat que confiem 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 nenes 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.

Mª Ángeles Jaime de Pablo
Presidenta de l'Associació de Dones Juristes Themis
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2. Justificació de l'Estudi.

En els últims anys, s'han realitzat diferents reformes legals per reforçar en
l'àmbit penal la llibertat i 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 referida, 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 nens 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 extrems, 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 últims 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 dutes a
terme en relació amb el procés penal. A més, actualment, es troben en fase de
tramitació parlamentària altres projectes legislatius, com l' Avantprojecte de Llei
Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual o el de laLlei Orgànica de Protecció
Integral a la Infància i l'Adolescència davant la Violència.

L' "Estudi sobre la resposta judicial a la violència sexual que pateixen les dones i
les nenes a les Illes Balears" analitza la repercussió pràctica d'aquestes reformes
implementades i en projecte, és a dir, valora si les millores legislatives han tingut o
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poden tenir un impacte en un reforçament de la tutela penal i processal de les dones i
les nenes 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, incloent la prostitució
coactiva i el tràfic, si es respecta el dret d'accés a la justícia, si s'obté reparació, si durant
els processos es brinda 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 extrems.
L'anàlisi de les resolucions judicials dictades per l'Audiència Provincial de les
Balears ha atès criteris quantitatius per a dotar objectivitat a l'estudi, però hi prevaldran
els criteris qualitatius, ja que s'ha tractat de comprovar l'aplicació pràctica dels
organismes judicials de la normativa i determinar si s'ha aconseguit millorar la resposta
penal, que és la finalitat de les últimes reformes legals. Per a fer-ho, s'ha examinat la
legislació aplicable i l'anàlisi jurisprudencial a través 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 per professionals, i s'ha tingut en
consideració, així mateix, la jurisprudència i 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
realitzar 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 a nivell 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
en matèria de Violència de Gènere. Així, es recullen, entre d'altres, les mesures
següents:

•

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

▪

Mesures Núm. 178 de Congrés i Núm. 171 del Senat, incloent-hi les
Comunitats Autònomes com a administració competent. Fomentar la
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investigació de les violències sexuals: estudis, diagnòstics, desenvolupament
estadístic, unificació de dades i publicitat dels mencionats. Realitzar estudis de
prevalença i disseny d'indicadors per a tota mena de violències sexuals.

▪

Mesures Núm. 196 del Congrés i Núm. 163 del Senat, que inclou les
Comunitats Autònomes. Realitzar un estudi sobre les noves realitats del tràfic i
les respostes operatives que s'han d'implementar 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 dades sobre les
causes, incidències i conseqüències de la violència sexual a les dones i les nenes al
territori objecte d'estudi i, d'igual manera, és essencial que, a partir de la normativa
vigent i de la seva aplicació pràctica pels òrgans judicials, es puguin implementar
aquestes mesures del Pacte d'Estat de la manera més eficaç possible, que al seu torn es
remeten al Conveni d'Istanbul i a les Directives europees d'aplicació en aquesta
matèria, per poder determinar una resposta judicial adequada als delictes contra la
llibertat i indemnitat sexual, que en major mesura pateixen les dones i les nenes.
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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 caracteritza com a tal "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 seva causa 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, instaurant 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, en 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 de 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.
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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 patida, i pateix les seves seqüeles al llarg
de la seva vida, incloses les que disminueixen la seva capacitat per gaudir d'una vida
sexual satisfactòria i sense riscos.
La Constitució espanyola no recull, com a tal, el dret a la llibertat sexual, tot i
que sí 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 últims trenta
anys.
El reconeixement legal de la llibertat sexual de les dones és un èxit relativament
recent. Fa menys de 40 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
aquelles dones que exercien el seu dret a gaudir del seu propi cos.
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La violació i altres atemptats a la llibertat sexual de les dones que patien les
nenes i les dones eren castigats només en casos determinats, perquè el que es tractava
de protegir era l' "honra" de pare, germans o marit, i es 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 seu 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 mesura 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 en 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 poden també ser víctimes
de delicte contra la llibertat sexual. Des de llavors, en aquesta matèria s'han dut a terme
nombroses reformes del Codi Penal, algunes obligades per compromisos internacionals
assumits per Espanya dins del marc de les Nacions Unides i la Unió Europea, per la
dimensió i enfocament global que requereixen fenòmens com el tràfic, la prostitució o
la pornografia infantil. Altres tracten d' "evitar el 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, i retornaria com a tipus
específic quatre anys després, en la reforma de 19991 .
En aquesta última, s'amplia el títol a la “indemnitat sexual”, que reforça la
protecció que s'atorga als i les menors,

que no se'ls faci participar ni es vegin

involucrats en actes o conductes de naturalesa sexual que afectin negativament la seva

1

Llei Orgànica 11/1999, de 30 abril.
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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 del seu Acord del Ple, de
26 de febrer de 2008, que impedeix que es 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 es derivin de l'explotació sexual d'una persona
iniciada o mantinguda en la prostitució mitjançant l'amenaça, la coacció, l'abús de
vulnerabilitat o 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 i, 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 nens 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 es

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”.

▪

Utilització per part d'un major d'edat de les xarxes socials i les noves tecnologies
per a 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 com a pena accessòria subsegüent a l'extinció de la pena privativa de
llibertat la llibertat vigilada.

2

Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre.
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El 6 de juny de 2014 es publica al Butlletí Oficial de l'Estat el Conveni del Consell
d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i 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'implementar els països que l'hagin subscrit. Entre ells, hi està 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 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

i 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 des dels 13 als 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 i 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 Balear aprova la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d'igualtat de dones i homes, el títol V del qual es dedica a la violència masclista, i
que inclou, entre el seu àmbit, la violència sexual, que defineix de forma àmplia,
incloent 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,
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mitjançant la força o amb intimidació, de relacions sexuals no consentides, i l'abús
sexual o qualsevol acte que impedeix 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, per, a continuació, impulsar mesures integrals, de prevenció,
detecció primerenca, protecció a les víctimes i atenció social, laboral i psicològica a les
mateixes amb l'objectiu de la seva recuperació.
Juntament amb les reformes del Codi Penal, en els últims anys 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. Així,
l'aprovació de l' Estatut de la Víctima del Delicte i les reformes dutes a terme en relació
amb el procés penal. I, actualment, es troben 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 la seva projecció en la
prevenció i sanció d'aquesta violència i la protecció de nenes 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 agressions sexuals a
menors de 16 anys. El Codi Penal recull els següents grans grups de conductes
atemptatòries a la llibertat i 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.
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Dins de cada un dels grups esmentats, llevat de l'assetjament sexual, es té en
consideració l'edat de la víctima, bé mitjançant tipus penals específics, 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 intimidació.
L'atemptat a la llibertat sexual comprèn qualsevol acte o conducta de caràcter
sexual amb o sense contacte corporal, tant si són duts a terme pel subjecte actiu com si
aquest imposa la seva realització a l'autor, a la mateixa víctima o a una tercera persona.
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 a la llibertat sexual es materialitza en l'accés carnal per via vaginal,
anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues
primeres vies, es considera violació, el qual l'article 179 castiga amb la pena de presó
de sis a dotze anys.
Es contemplen en l'article 180.1 del Codi Penal, que assenyala 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 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, a causa de la seva 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 ocasionen la pèrdua o inutilitat d'un òrgan
corporal o d'un sentit o una greu deformitat.
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En el supòsit 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 a la meitat
superior, de manera que estarà compresa entre els set anys i mig i els deu anys en el
primer supòsit, 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 a la llibertat o 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 a imposar 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 de metge o de
massatgista que realitza contactes de naturalesa sexual que no estan justificats en el
marc de la intervenció professional. També s'inclourien aquí altres actes de caràcter
sexual realitzats de manera sorprenent per a la víctima i sense que tingui temps de
reaccionar.
En el seu apartat segon, l'article 181 sanciona específicament com a abusos
sexuals, sense agreujaments específics, les conductes sexuals que es realitzin sobre
persones que es trobin privades de sentit, adormides o inconscients, o amb un trastorn
mental que els incapaciti per prestar un consentiment vàlid, així com els supòsits 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 realitzar la conducta de naturalesa sexual.
Es castiguen en l'art. 181.3 del Codi Penal els abusos sexuals quan no 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.
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Es contemplen en els apartats 4 i 5 de l'art. 181 Codi Penal (CP) supòsits
agreujats del delicte d'abusos. Com 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 es contempla un agreujament en l'article 181.5 CP que eleva les penes
dels delictes d'abusos sexuals fins a la meitat superior quan es doni la circumstància 3a
o 4a, de les previstes a l'apartat 1 de l'article 180.
Aquestes circumstàncies són la vulnerabilitat especial de la víctima per la seva
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 castiga 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 es contempla l'agreujament de la pena, que es fixa en la meitat superior,
quan la víctima és especialment vulnerable per la seva 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:
El Codi Penal, després de successives reformes, recull en l'actualitat, en el
Capítol II bis del Títol VIII i sota la rúbrica "Dels abusos i agressions sexuals a menors de
setze anys", els delictes de naturalesa sexual comesos contra nens i nenes compresos
dins d'aquesta franja d'edat. Aquest capítol conté un últim article 183 quater, que
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 següents termes: "El consentiment lliure del menor de setze anys
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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 duta a terme
per 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/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 ha d'existir entre el subjecte
actiu i la víctima perquè operi l'exempció de responsabilitat. En aquest sentit, cal criticar
que, si del que es tractava amb la reforma era reforçar la indemnitat sexual dels i les
menors d'edat, la protecció que es donava en tot cas als nens i nenes per sota dels
tretze anys queda ara a la valoració judicial de cada cas.
Pel que fa als i les menors d'entre tretze i setze, la validesa del seu consentiment
dependrà de l'asimetria d'edat, desenvolupament o maduresa amb el subjecte actiu,
circumstància que també haurà de ser valorada pel jutjat o tribunal que jutgi el cas.
L'article 183 tipifica i castiga el que realitzi 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 (art. 183.2) com l'abús
sexual (art. 183.1), on 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 supòsits d'agressió sexual, es recull expressament no només la realització
d'aquests actes pel subjecte actiu del delicte, sinó també si els porta a terme un tercer
o es constreny la persona menor d'edat a realitzar els actes de caràcter sexual sobre si
mateixa.

22

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

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.
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 següents circumstàncies:
▪

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·locat 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 afins 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 es comet per una organització o un grup criminal dedicat a la
realització d'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 realitza 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 presenciar actes de caràcter sexual.
La conducta típica està propera als delictes de corrupció de menors i
d'exhibicionisme, de manera que aquest últim 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.

23

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

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 al o la menor actes de
caràcter sexual, encara que aquell no hi participi.
Pel que fa als actes de naturalesa sexual que es facin presenciar al o la menor,
han de ser de forma directa, perquè l'exhibició d'una gravació o 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.
La pena que estableix és la de presó de sis mesos a dos anys, excepte si els actes
que es fan presenciar al o la menor conformin 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 realitzades 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, castiga:
▪

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 a 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 previst la pena de sis mesos a dos anys de presó.

Assetjament sexual:
El tipus bàsic es troba tipificat a l'art. 184.1 del Codi Penal (CP), 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,
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que la conducta ocasioni a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria,
hostil o humiliant. Els requisits exigits són:
▪ Sol·licitar 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'un
petó fins a una relació sexual.
▪ La sol·licitud ha de dur-se 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, a nivell 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 requisit que, per la seva indeterminació, queda a la valoració
de l'òrgan judicial, fa que a la pràctica sigui molt difícil l'acreditació de la comissió
de delicte d'assetjament sexual.
L'article 184.2 CP castiga amb més pena els supòsits en què el subjecte actiu
comet l'assetjament sexual prevalent-se d'una situació de superioritat laboral, docent o
jeràrquica, o si realitza la sol·licitud de 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 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 raó de la seva 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'art.
184.1, i de presó de sis mesos a un any en els supòsits de l'article 184.2.
Exhibicionisme i provocació sexual:
Es castiga a l'article 185 del Codi Penal (CP) 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. La pena que correspon a aquest
delicte és la de presó de sis mesos a un any o multa de dotze a vint-i-quatre mesos.
El Codi Penal no conté una definició del terme "exhibició obscena", per la qual
cosa ha d'acudir a la jurisprudència. El Tribunal Suprem ho concreta en aquells actes
greus o grollers de contingut inequívocament sexual, efectuats pel subjecte actiu del

25

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

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 (p.ex., en una platja nudista).
El tipus penal protegeix el dret dels i les menors o 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 en l'exercici futur de la seva llibertat en aquest aspecte de la seva
intimitat.
Un mer contacte visual és suficient, ja que si es donés un contacte corporal o
s'obligués la víctima a participar o presenciar un acte de naturalesa sexual, això
constituiria un delicte d'abús o agressió sexual.
Possibles subjectes passius del delicte d'exhibició obscena són els i les 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 als 16 anys en
altres conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de major gravetat
per implicar un 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, el Codi Penal recull al seu article 25:
"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:
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Es castiga a l'article 186 Codi Penal a 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 multa de
dotze a vint-i-quatre mesos. La definició de pornografia pot extreure's de l'apartat 1 de
l'article 189 CP, en què:
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.
Pornografia seria, d'acord amb aquesta disposició, qualsevol material que

representi de manera visual subjectes participant en una conducta sexualment explícita,
real o simulada, i la representació dels òrgans sexuals amb fins principalment sexuals.
Els subjectes passius del delicte són els i les menors de divuit anys i les persones amb
discapacitat necessitades d'una protecció especial que tenen accés al material
pornogràfic, mentre que el subjecte actiu serà qui el vengui, divulgui o mostri per
qualsevol mitjà directe.
Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors:
L'article 187 del Codi Penal (CP) castiga amb una pena de presó de dos a quatre
anys i multa de 12 a 24 mesos l'anomenada prostitució coactiva, consistent a
determinar una persona major d'edat a ser prostituïda, mitjançant la violència,
l'amenaça o l'engany o l'abús d'una situació de necessitat o vulnerabilitat.
Amb la mateixa pena es 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 a la seva sanció s'exigeix la concurrència de forma alternativa d'elements típics que
el converteixen en un tipus obert d'aplicació gairebé impossible. La primera modalitat
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exigeix que "la víctima es trobi en una situació de dependència personal i 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 d'acreditació impossible, 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 sota 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 a "que
s'imposin per al seu exercici condicions oneroses, 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 contraure Espanya en subscriure la Convenció per a repressió de tràfic de persones i
de la prostitució aliena aprovat per les Nacions Unides el 1949 i per Espanya el 1964.
Es castiga, a l'article 188.1 CP, 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 de multa de dotze a vint-i-quatre mesos i 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
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/la menor o la persona amb discapacitat ja
estigués en l'exercici de la prostitució, ja que amb això se l'està induint a continuar en
la mateixa o impedint que pugui ser abandonada.
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 CP s'agreuja la pena si els fets es cometen amb violència o
intimidació. La concurrència d'aquestes circumstàncies determina que la pena sigui, a
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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.
També s'agreugen les penes, segons disposa l'article 188.3 CP, que s'imposaran
a 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.
Es castiga a l'apartat 4 de l'article 188 del Codi Penal (CP), 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:
L'article 189.1 recull dues conductes. En el seu apartat a) es castiga 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. Per la seva
banda, l'apartat b) sanciona 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
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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.
La pena és la de presó d'un a cinc anys en els dos casos.
La definició de pornografia infantil es troba en el mateix article 189.1 CP, i
estableix que, a l'efecte 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.
Amb la definició actual, s'inclouen no només 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 seva producció,
venda, difusió o exhibició.
El bé jurídic protegit és la llibertat i indemnitat sexual.
A l'article 189.2 del Codi Penal (CP) es contemplen una sèrie de supòsits
agreujats , en els quals la pena de presó s'eleva fins a entre cinc i nou anys. Aquestes
circumstàncies són:
a)

Quan s'utilitzin menors de setze anys.

b)

Quan els fets impliquin un caràcter particularment degradant o vexatori.
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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 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.
A l'article 188.3 CP, per la seva banda, 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 fins a
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 (CP) castiga, a més, l' l'assistència a espectacles de pornografia i
la tinença de material pornogràfic per a ús propi, a l'article 189, epígrafs 4 i 5,
sancionant 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 multa de sis mesos a dos anys.
Segons disposa l'article 189.8 CP, a petició del ministeri fiscal i amb caràcter
cautelar, els jutges i jutgesses i tribunals han d'adoptar les mesures que siguin
necessàries per a la retirada de 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 degut al
fet d'estar allotjades a l'estranger, aquestes mesures aniran destinades a bloquejar
l'accés als usuaris d'Internet que es trobin dins del territori espanyol.
Incompliment de deures assistencials:
A l'article 189.6 del Codi Penal es castiga aquells que tinguin sota la seva
potestat, tutela, guarda o acolliment un menor d'edat o una persona amb discapacitat
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necessitada d'una protecció especial i que, amb coneixement del seu estat de
prostitució o corrupció, no facin el possible per impedir la seva continuació en tal estat,
o no acudeixin a l'autoritat competent per posar fi a aquesta situació. La pena a
imposar serà la de presó de tres a sis mesos o 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 realitzen de forma intencionada i no per negligència. És a dir,
el subjecte actiu no només ha de conèixer l'estat de prostitució o corrupció en què es
troba el/la menor o persona amb discapacitat necessitada d'una protecció especial. A
més, cal que, 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 CP atribueix al ministeri fiscal l'obligació de promoure les accions
necessàries per privar de la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar a la
persona que incompleixi aquests deures assistencials.
Responsabilitat de les persones jurídiques en l'explotació sexual de menors:
L'article 189 Bis Codi Penal (CP) 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:
•

Multa d'entre el triple i el quíntuple del benefici obtingut si el delicte comès per
la persona física té previst una pena de presó de més de cinc anys.

•

Multa d'entre el doble i el quàdruple del benefici obtingut, si el delicte comès
per la persona física té previst una pena de presó de més de dos anys no inclosa
en l'anterior incís.

•

Multa d'entre el doble i el 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.
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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 CP estableix que les condemnes d'un jutjat o tribunal estranger per
delictes de prostitució, explotació sexual o corrupció de menors seran tingudes en
consideració per aplicar la circumstància agreujant de reincidència.

3.5. Disposicions comunes als delictes contra la llibertat i 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 de la seva comissió, 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.
Així s'estableix a l'article 191 del Codi Penal, menors i incapacitats són l'única
excepció; a més d'ells mateixos, poden interposar denúncia els seus representants
legals (mare, pare o persona que hagi assumit la tutela) i qualsevol fiscal que tingui
coneixement d'un delicte possible contra la llibertat sexual de les víctimes. Si, en ocasió
d'una assistència mèdica a un/una menor o incapacitat, es detecta qualsevol símptoma
d'agressió o abús sexual, el professional mèdic està obligat legalment a denunciar
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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 de les quals tinguin coneixement, i de les quals siguin objecte
menors o incapacitats.
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 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 hi té cabuda, ni aquesta té
virtualitat per extingir l'acció penal ni excloure la responsabilitat criminal.
La mesura de llibertat vigilada:
S'estableixen en el Codi Penal (CP) una sèrie de mesures de llibertat vigilada per
als culpables dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, que estan en funció de
la gravetat del delicte. Així, segons disposa l'article 192.1 CP, 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'executarà amb posterioritat a la pena privativa de
llibertat, tindrà una durada de cinc a deu anys si algun dels delictes està penat 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.
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 CP s'estableix un ampli catàleg de mesures que el jutjat o tribunal
poden 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.
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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 persones amb
discapacitat necessitades d'una protecció especial:
Al paràgraf primer de l'article 192.2 Codi Penal (CP), 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.
La pena en aquests supòsits serà la que correspongui pel delicte comès en la
meitat superior. En virtut del principi "non bis in ídem", s'estableix en el paràgraf segon
que l'agreujament de la pena no s'aplicarà quan la circumstància de parentiu, tutela,
curatela, guarda o cura de la/el menor es contempli en el delicte pel qual es condemna.
L'article 192.3 CP disposa una sèrie de penes que pot imposar el jutjat o tribunal
a més de la pena de presó.
Amb caràcter potestatiu:
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•

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,
per un temps de sis mesos a sis anys;

•

la pena d'inhabilitació especial per a feina 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 per un temps superior d'entre tres
i cinc anys al de la durada de la pena de privació de llibertat imposada en el seu
cas en la sentència, o per 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 el condemnat.

Responsabilitat civil, filiació i aliments:
Disposa l'article 193 del Codi Penal (CP) que, en les sentències condemnatòries
per delictes contra la llibertat sexual, a més del pronunciament corresponent a la
responsabilitat civil, es faran, si escau, els que procedeixin amb vista a la filiació i 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 provocació sexual i relatius a la
prostitució, explotació sexual i 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 a la comissió del
delicte.
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Continuïtat delictiva:
En els casos en què hi ha diversos atacs sexuals contra una mateixa víctima,
l'article 74 del Codi Penal permet que jutges/jutgesses i tribunals decideixin, "en atenció
a la naturalesa de fet o el precepte infringit", si aquests atacs es castiguen
individualment o de forma conjunta, aplicant les previsions d'aquest mateix precepte,
agreujant en aquest últim cas la pena a imposar.
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 d'ells amb la pena de
presó prevista que és de 6 a 12 anys, si s'aplica la figura del delicte continuat, es
sancionarien 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 des d'un mínim de 24 anys de presó (encara que per les previsions
generals de l'article 76 del Codi Penal el penat només compliria un màxim de 18) a un
màxim de 15 anys.
La possibilitat d'aplicar aquesta figura en els delictes contra la llibertat i
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.
El criteri dels tribunals, en l'aplicació de la continuïtat delictiva com a opció més
favorable al culpable d'aquest tipus de delictes, està orientat per allò resolt des de fa
anys a les sentències de la sala penal del Tribunal Suprem. Vegeu la recent resolució
núm. 409/2019, de 19 de setembre de 2020, on 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 propis 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
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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 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 impedeix realitzar un relat detallat les que afavoreixen
l'aplicació del benefici de la continuïtat delictiva. Aquest benefici, malgrat que les penes
previstes són més severes quan les víctimes d'aquestes agressions són menors,
contrasta amb la gravetat dels danys que pateixen com a conseqüència d'aquests
atemptats reiterats i les seves seqüeles permanents psíquiques i físiques originades en
anys claus del seu procés d'evolució cap a la vida adulta.
Prescripció:
Segons disposa el paràgraf segon de l'article 132.1 CP, els terminis de
prescripció en els delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals quan la víctima és
menor d'edat es computaran 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.
Aquesta previsió, introduïda per la Llei Orgànica 11/1999, de 30 d'abril, encara
que en l'Exposició de motius es justifica en 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 propi desconeixement del o la
menor sobre la sexualitat que impedeix que pugui identificar la conducta que està
patint com un fet delictiu. En altres, la vergonya, la culpa o la por a no ser creguts.
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3.6. Reformes legals en projecte.
Paral·lelament al procés d'elaboració de l'"Estudi sobre la resposta judicial a la
violència sexual que pateixen les dones i les nenes a les Illes Balears", es troben 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 per part
de centres escolars, educatius i, específicament, de possibles casos d'explotació sexual
a 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 allò exposat a l'epígraf anterior, que començaran a
computar-se quan la víctima compleixi els 30 anys. No obstant això, aquest termini pot
resultar insuficient a la vista de l'experiència en la denúncia de fets gravíssims que han
romàs ocults durant molt de temps amb la complicitat i 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 seves modificacions 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.
La necessitat d'una nova reforma dels delictes sexuals es va plantejar, des dels
Poders Legislatiu i Executiu, arran de la mobilització feminista davant l'atac sexual que
va patir una jove de 18 anys a la matinada del dia de Sant Fermí de 2016, per part d'un
grup de cinc homes d'entre 24 i 28 anys, que van establir contacte amb la noia, en estat
d'embriaguesa, i sense fer-la partícip en cap moment dels seus propòsits, la van portar
fins a un petit espai dins d'un portal, on la van despullar i penetrar, de manera
successiva, bucal, vaginal i analment en un període curt de temps, van gravar i difondre
part de l'atac, i van abandonar finalment la jove, seminua i amagada en un racó del
cubicle, a la qual un dels joves va prendre-li el seu telèfon mòbil. La sentència de la
sala penal del Tribunal Suprem núm. 344/2019, de 4 de juliol de 2019, que va
acabar amb el recorregut judicial ordinari del procediment, va revocar les anteriors de
l'Audiència Provincial de Pamplona i el Tribunal Superior de Justícia de Navarra,
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determinant 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 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 en 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 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 últimes vies, passa a ser
sancionada 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 l'agressió i 15
en la 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 es 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 quinze en la violació.
S'introdueix com a delicte lleu l'assetjament al carrer amb increpacions de tipus
sexual, castigat amb multa o treballs en benefici de la comunitat. També s'endureixen
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les penes per l'assetjament sexual, que passa a ser sancionat amb pena de presó de sis
mesos a un any, i quant a la prostitució coactiva, la pena passa a ser 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 vingui precedit de prostitució coactiva o unes
condicions d'exercici particulars, i passa, a més, a sancionar-se la terceria locativa. Es
manté la denúncia de la víctima com a requisit de perseguibilitat, amb l'única excepció
de la possibilitat d'interposició de querella pel fiscal, tot i que es possibilita la recollida
de mostres biològiques sense condicionar-ho a denúncia.
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4. Metodologia de la investigació.
4.1. Mostra.
Per complir amb els objectius de l'"Estudi sobre la resposta judicial a la violència
sexual que pateixen les dones i les nenes a les Illes Balears" s'han pres com a base
sentències tant de primera instància com d'apel·lació, emanades dels tribunals de
justícia de la Comunitat Autònoma de les Balears, amb el propòsit i la certesa que la
seva anàlisi era adequada 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 (Centre de Documentació Judicial del Consell General del Poder
Judicial), comptant amb l'autorització prèvia per a la seva utilització i descartant
aquelles que no eren objecte d'anàlisi.
En total, s'han analitzat 464 sentències, les quals llançaven 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 filtrat de dades amb l'objectiu d'obtenir aquelles que enjudiciaven
delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals i que havien estat dictades entre els anys
2005 i 2019 pels Tribunals de Justícia de la Comunitat Autònoma 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.
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Un cop configurada la mostra de sentències de la investigació, es va procedir al
disseny d'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 dur a terme un processament d'informació, utilitzant una
base de dades creada ad hoc, que habilités una anàlisi detallada i la consecució de
resultats a través de les consultes oportunes i creuament de dades. La base de dades
dissenyada ha permès generar informes a partir de les dades introduïdes.
Amb aquesta investigació es pretén conèixer, a través de l'anàlisi de sentències,
quina és la incidència de la violència sexual i el tractament judicial que a les Illes Balears
s'atorga a aquesta tipologia delictiva, amb l'objectiu de suggerir estratègies d'actuació i
de millora 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 les Balears: anàlisi.
5.1. Característiques de les víctimes.
Pel que fa a la distribució per sexe del nombre total de víctimes, el83,88% 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
exclusivament a dones i nenes i, en menor proporció, a nens, 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 inculca valors com la virginitat i fidelitat i al mateix temps, se les
considera com a objectes sexuals, fràgils i febles.
Gráfico 1. Distribución porcentual por
s exo de la víctima
8 3 ,88%

15 ,84%
Mujer

Hombre

0 ,28%
Ambos (corrupción de
menores)

Cal ressaltar que, de les 707 víctimes totals, la franja d'edat on 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 els i les majors de 18
anys és del 32,67%.
Gráfico 2. Distribución porcentual por víctima
mayor o menor de edad
6 7,19%
3 2 ,67%

0 ,14%
Menor de edad

Mayor de edad

N/C
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Tenint en compte l'edat de cada víctima, del total de 707: es detalla només
l'edat en 530, en 176 s'indica que són majors de 18 anys sense concretar-la, i en 1 cas
no hi consta cap edat. 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 dictades per l'Audiència
Provincial, òrgan judicial a què correspon enjudiciar els fets més greus, pot condicionar
aquesta proporció. No obstant això, les enquestes sociològiques, realitzades tant a
Espanya com a la Unió Europea, confirmen una prevalença de nenes i dones
adolescents entre les víctimes de violència sexual.
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 les 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,
realitzada 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.

Edat víctima
De 0 a 4 anys
De 5 a 12 anys
De 13 a 15 anys
De 16 a 17 anys
De 18 a 30 anys
De 31 a 40 anys
De 41 a 64 anys
De 65 anys o més anys

%
17,36
45,09
21,7
5,47
8,11
1,32
0,57
0,38

Taula 1. Distribució per edat de la víctima

3Violència de gènere contra les dones: una enquesta a escala de la Unió Europea. European Union Agency
for Fonamental Rights . 2014.
4 Macroenquesta de violència sobre la dona 2019. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.
Ministeri d'Igualtat. 2020.
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Examinant les dades de la investigació per desglossament per edat, la franja on
s'ocasionen un major nombre de victimitzacions és entre els 5 i els 12 anys, on el
percentatge s'eleva fins al 45,09%. . Les víctimes de més de 41 anys suposen el 0,95%,
una mínima part del total.

De les sentències examinades de només 220 víctimes, s'ha pogut extreure la
dada de la nacionalitat i residència, de les quals 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 disposés de la dada de la violència sexual denunciada i no només 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 / 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
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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 del pare i el 26,49% el padrastre.

Relació
víctima-agressor
Familiar
Desconegut
Conegut
Parella
Amic
Prostitució
Docent
Laboral
Una altra

%
34,64
23,95
20,33
6,93
2,86
2,86
2,71
1,05
0,75

Taula 2. Relació entre la víctima i l'agressor/agressors

Les agressions sexuals produïdes dins de la relació de parella es limiten a un
5

6,93% , una circumstància que pot estar íntimament relacionada, entre d'altres causes,
amb la normalització de l'agressió dins de 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.
A la Macroenquesta de 2019, dins del 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 per part de la seva parella.
5

47

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

En relació a aquests supòsits d'atemptat dins d'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, el qual 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
dels i les 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 el21,66%;; en els entorns poc transitats es tracta d'un
percentatge relativament petit, el 13,06%. Quant a l'edat de la víctima, en el cas de
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 percentatge mínim del 1,19%, sent el lloc
d'activitats un 6,53% i, finalment, en el 17,65% l'atemptat esdevé a altres llocs
(vehicle, hotel, ...).
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Lloc agressió
Major d'edat

Lloc 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

Taules 3 i 4. Lloc de comissió de l'agressió en víctimes majors d'edat i víctimes menors d'edat
Gráfico 6. Comparativa del lugar de comisión de la agresión atendiendo
si la víctima es mayor o menor de edad

Mayor edad

Menor edad

100,00%
80,00%
60,00%

45,56%

40,00%
20,00%
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28,57%

0,00%

Domicilio
víctima

24,11%

4,46%
7,56%

15,63%

Domicilio
agresor

7,56%

Entorno no
transitado

Lugar de
actividades

1,79%

25,45%

0,89%

13,78%

Centro de ocio

Otros

D'aquells supòsits 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).
Pel que fa a la franja horària de l'agressió, és en el 45,99% que ocorre
indistintament i, dins d'aquests supòsits, en el 94,30% l'agressor és a 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.
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Franja horària de l'agressió
Major d'edat

%

Franja horària de l'agressió
Menor d'edat

%

7 a 16 h.

20,09

7 a 16 h.

7,6

16 a 21 h.

12,15

16 a 21 h.

17,28

21 a 24 h.

13,08

21 a 24 h.

6,68

24 a 7 h.

40,19

24 a 7 h.

6,91

Indistintament

14,49

Indistintament

61,52

Taules 5 i 6. Franja horària de la comissió de l'agressió a víctimes majors d'edat i víctimes menors d'edat

Distingint entre majors i menors d'edat, l'interval horari de major 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 passa a ser
del 6,91%.

5.4. Dades de l'agressor.
A diferència del que passava amb les victimitzacions, en les quals en el 15,84%
les víctimes eren homes, les agressions sexuals són perpetrades pràcticament en
exclusiva pels homes. En el 96,98%, el sexe de les persones enjudiciades és home.
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El major nombre d'agressors es concentra a la franja d'edat de 41 a 64 anys;
seguit per la de 18 a 30 anys. En el 49,35%, gairebé la meitat dels supòsits, l'agressor és
resident nacional.
Edat agressor home
De 18 a 30 anys
De 31 a 40 anys
De 41 a 64 anys
De 65 i més anys

%
34,6
25,51
35,35
4,55

Taula 7. Distribució per edat de l'agressor/agressors home

El 49,57% dels responsables del delicte són de nacionalitat espanyola i el
35,34% de nacionalitat estrangera. Quant a les nacionalitats estrangers, destaquen amb
una major participació les procedents de Llatinoamèrica i de la Unió Europea.
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Nacionalitat de l'agressor

Total

%
sobre 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

Llatinoamericana

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

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 països

1

0,22

no consta

72

15,52

Taula 8. Distribució per nacionalitat de l'agressor/agressors

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 supòsits, més de dos.
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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 testar 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
consta la data d'interposició de la denúncia mostra el resultat:
▪

La denúncia s'interposa en 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 en el qual la víctima no denuncia 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, hi destaquen
els factors personals i interpersonals, així com la por de ser culpabilitzada, la vergonya,
la por a la reacció de l'agressor, la manca d'informació professional adequada des de
l'inici o la desconfiança en el sistema judicial, com demostra la pràctica.6

6En la citada Macroenquesta sobre Violència cap a la Dona 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 nena", 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 a no ser cregudes, i el
40,2% per ser menor.
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En el cas de víctimes menors d'edat, és fonamental observar quin és el vincle
personal amb l'agressor i establir relació 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 indemnitat
sexuals és fonamental per ser semiprivats, és a dir, la denúncia de la pròpia víctima 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 següents dades:
▪

En el 6,36% dels supòsits la sentència es dicta en menys d'1 any des de la
interposició de la denúncia.

▪

En el 13,01% la resolució s'estableix en el termini d'1 a 2 anys des de la
denúncia.

▪

En el 25,04% la decisió es fixa en el termini dels 2 als 5 anys des de la denúncia.

▪

En el 6,79% la sentència es dicta en el termini de més de 5 anys.
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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 del 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%; pel pare en el 7,76%; pels representants legals dels i les menors víctimes 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% 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.
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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 que, en segon lloc, són les mateixes víctimes menors d'edat qui interposen amb
més freqüència la denúncia, seguit dels pares, representants legals i Fiscalia. Les
denúncies presentades per les autoritats sanitàries ascendeixen només a 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, on els i les menors
passen gran part del dia.
Aquestes dades evidencien el dèficit existent de formació dels i les professionals
i d'eines adequades a utilitzar, així com de protocols per a la detecció de les situacions
de violència sexual que puguin estar patint els i les menors, amb afectació del principi
de diligència deguda institucional, que conté el Conveni d'Istanbul. Per això, s'han
d'implementar programes de formació específics per a tots els agents socials en
contacte amb menors, que permetin la detecció i tractament de la violència sexual a
menors, ja que en molts 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.
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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.

En els procediments de víctimes menors d'edat, el 73,38% de les mesures
cautelars consisteixen en la presó provisional, mentre que el en el 21,67% s'estableix la
prohibició d'aproximació a la víctima al 21,67%, i s'arbitren altres mesures cautelars en
el 4,94%.

Crida l'atenció que el percentatge de procediments en què no s'ha imposat cap
mesura s'acosta al dels procediments en què 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 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, la adopció de la qual supera notablement a la
de prohibició d'aproximació a la víctima. Aquest fet pot portar a la conclusió que es
tractava d'agressions que, donada la seva gravetat, van exigir l'adopció de la presó
provisional a fi d'evitar la sostracció a la justícia de l'agressor, la possible pressió que
aquest pogués exercir sobre les víctimes o bé la reiteració delictiva.
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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 busca el moment i lloc
perquè els seus actes es produeixin fora de la percepció de terceres persones, amb
l'objectiu 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
mateixa víctima de delicte7. Nogensmenys, perquè la declaració de la víctima sigui
tinguda en compte com a única prova de càrrec suficient per a 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 vingui corroborat per altres proves de caràcter preferentment objectiu; 3)
persistència en la incriminació, dotant al testimoni de la víctima de persistència, no
contradictori i sense ambigüitats.

Gráfico 16. Distribución porcentual por tipo de prueba testifical

No hay testigos o no consta
Otros

Conocidos

48,37%
1,84%
6,36%

Ámbito profesional

24,61%

D'altra banda, cal destacar que en el 51,62% de les sentències existeixen
testimonis, en la seva immensa majoria de referència,

entenent com a tal aquell

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

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.
7
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circumdants que pogués conèixer i corroborar la versió de fets de la víctima, etc. 8 Dins
dels testimonis, el major percentatge correspon a aquells pertanyents 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 el46,05%;;
seguit pels d'àmbit familiar, 40,21%; coneguts, 8,59%; i altres, 3,44%.

En els

procediments on 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 denota que, si no hi ha un altre tipus de
proves, la prova de referència per si sola no és suficient9.

5.10. Informes mèdics i psicològics.
Dels casos estudiats, en el 21,50% hi ha un reconeixement mèdic de la víctima.
Dins d'aquesta dada, només en el 13,15% es va realitzar el mateix dia de l'agressió. No
obstant això, quan es tracta de l'existència d'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
procedents dels serveis públics o proves pericials privades.

Cal destacar la importància de la prova dels informes realitzats pels serveis
públics, que hi consten en el 25,18% de les sentències analitzades. A aquest tipus de
proves d'origen públic se'ls pressuposa una major objectivitat i el Tribunal les té més en
8 Vegeu 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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compte. En canvi, s'observa que és mínima la prova pericial privada (1,98%), potser
perquè en una part del procés no es tenen tant en consideració pel Tribunal com les
que provenen de qualsevol institució pública.
S'ha de tenir present que, en una gran majoria d'ocasions, el procediment acaba
amb un sobreseïment o arxiu, sense arribar a celebrar-se judici, la base dels quals és la
manca de prova. Tot i això, els supòsits que sí que són jutjats pel Tribunal i que acaben
amb sentència condemnatòria, la pràctica d'aquest tipus de proves sol esdevenir
fonamental:
A.

Prova d'informes en procediments on se celebra judici, no hi ha

conformitat entre les parts i hi ha sentència condemnatòria:
▪ Dins dels processos en què recau sentència condemnatòria sense conformitat,
hi ha un informe mèdic de la víctima en el 32,17%, del qual en el 19,77% dels
casos l'informe es fa el mateix dia de l'agressió sexual.
▪ En el 69,77% d'aquests supòsits 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 hagués, 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). Donat que són dictàmens de professionals al
servei de l'Administració pública, el Tribunal els considera d'una objectivitat

La UVASI - Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil- de l'IMAS del Consell de Mallorca és una unitat
emmarcada dins del Protocol marc disciplinari d'actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes
Balears, i contempla diferents fases: detecció i notificació, avaluació, tractament i seguiment, i 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.
10

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 format per professionals de l'àmbit de la psicologia.
11
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major12 i en els supòsits dels abusos sexuals a menors és encara de més
rellevància, ja que, generalment, només se sol tenir com a prova el testimoni
del i la menor víctima. Per aquest motiu, aquests informes es converteixen en
peça fonamental per reforçar la declaració de fets que relaten els i les menors.
▪ La prova pericial mèdica o psicològica privada és escassa tan sols en el 2,71%
dels casos.
B.

Prova d'informes en procediments en els quals se celebra judici i acaba

amb sentència absolutòria:
S'observa en un percentatge considerable l'existència de prova d'aquest tipus
però que, en canvi, no ha estat tinguda en compte, com a prova suficient, pel Tribunal:
en el 33,54% informe de reconeixement mèdic de la denunciant, en el 63,42% informe
forense, en el 29,88% informes de serveis públics i en el 1,83% informe pericial privat.
Ara bé, encara que existeixin 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 ho estima insuficient
com a prova. Ha de 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 al valor probatori d'aquestes proves pericials, que en el cas
de menors, s'ha d'estendre sobre la credibilitat o "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.

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 Mallorca, destaca precisament la rellevància de l'informe pericial
psicològic forense sobre credibilitat de menors realitzat per una professional adscrita a aquests serveis del
Consell, pel seu valor probatori per sobre del realitzat pel metge forense adscrit al jutjat, així com els informes
de les professionals del mateix servei que van desenvolupar la intervenció terapèutica amb les víctimes i que
van facilitar la valoració dels danys i van corroborar la prova de càrrec consistent en la declaració dels
menors.
13 STS Penal 714/2020, de 18 de desembre de 2020. La núm.713 / 2020, de la mateixa data, rebutja
aquesta prova de credibilitat o versemblança en víctimes majors d'edat, citant 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, sino 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 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 perícia".
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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 n'hi hagi; per la qual cosa, es pot deduir que no
s'analitzen, cosa que condiciona la valoració de possibles seqüeles psicològiques que
pugui tenir la víctima posteriorment, o el dany psíquic i/o emocional patit per l'agressió
soferta, sense poder tampoc determinar més concretament la responsabilitat civil que li
pogués 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% van
tenir seqüeles psicològiques.

En aquest punt és imprescindible apuntar la necessitat d'articular una
metodologia homogènia per a la detecció i valoració d'aquest tipus de danys i
adaptada a la realitat de les seqüeles que comporta ser víctima d'una agressió o abús
sexual, sobretot quan la víctima és menor d'edat14.

5.12. Mesures de protecció en judici i declaració mitjançant prova
preconstituïda.

L'OMS (2006) afirma que l'impacte que l'abús sexual té en nens i nenes 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'exterioritzaren tots els casos que encara romanen ocults. L'Estudi
"Resposta judicial a la violència sexual que pateixen els nens i les nenes" d'Angela Alemany, Laura Fernández i
Belén Marín de l'Associació de Dones Juristes Themis, una investigació publicada pel Ministeri d'Igualtat l'any
2020 i disponible a la pàgina web de la Delegació de Govern contra la violència de gènere i de l'Associació,
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.
14

62

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

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 eviti la seva revictimització. La utilització d'un
paravent o mitjà similar per evitar la confrontació visual entre la víctima i l'acusat
només apareix en un únic cas. La declaració de la víctima mitjançant videoconferència
consta que s'acorda en 9 supòsits 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 seva citació i presència en el judici, que, a falta de la prova
principal, finalitza amb una sentència absolutòria. D'altra banda, sorprèn la xifra de
víctimes menors de delictes sexuals, en el 6,75% dels procediments es realitza la prova
preconstituïda, tot i les recomanacions al respecte; la qual cosa significa que el o la
menor ha de declarar novament en l'acte del judici, amb tot el que això pot implicar:
victimització secundària o pèrdua de dades pel transcurs prolongat del temps existent
entre l'inici del procediment i la celebració del plenari, entre altres circumstàncies.
Certament, la interpretació que el Tribunal Suprem fa d'aquesta possibilitat de
pràctica d'una prova preconstituïda, la seva utilitat i la seva transcendència per als drets
de les víctimes i els drets i garanties dels processats, insisteix en la necessitat que
també les nenes i els nens han de presentar declaració en l'acte del judici oral, encara
que s'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
realitzada fa pressuposar que, en una gran majoria de supòsits, 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.

Així es valora en la sentència de la sala penal del Tribunal Suprem 2445/2017, de 21 de juny: "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 hagi de practicar en l'acte del judici oral, facultant la incorporació al plenari de prova
preconstituïda obtinguda amb respecte al 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 nen en el procés penal no permet un debilitament de les garanties que informen la valoració
probatòria.”
15
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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
ostentaven 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 existia prova de càrrec, al menys en potència, en el supòsit de 22 persones presents
en el procés com a perjudicades (3,11%).

D'aquests 22 casos, cal esmentar que, en 5 víctimes, tot i que el ministeri fiscal
havia sol·licitat l'absolució, l'Audiència Provincial de les Balears va atendre la petició de
l'acusació particular, i gràcies a la seva presència, exercint l'acció penal es va obtenir
una sentència condemnatòria. En els 17 casos restants, la posició del o la fiscal 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.

En la investigació esmentada "Resposta judicial a la violència sexual que pateixen els nens i les nenes"
únicament es van detectar 5 supòsits 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%.
16
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La presència en el procediment judicial de professionals del Dret, que
representen la víctima i defensen els seus interessos en totes les seves fases, inclòs el
judici oral, reforça la defensa dels seus interessos i drets a la protecció i reparació dins
de la causa penal, i mitiga els efectes perjudicials que, sovint, es deriven del procés,
com ara sensació d'instrumentalització o revictimització en haver de recordar els fets i
sotmetre la seva vivència a l'escrutini d'acusacions i defensa i, en ocasions, de l'opinió
pública, que, més enllà de l'interès legítim a la informació sobre casos que il·lustren
sobre la vigència en la nostra societat dels valors més bàsics a la igualtat, la integritat
física i moral, es complau a indagar i polemitzar sobre els aspectes més controvertits o
morbosos. La personació 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 seva gran majoria
dones i nenes, i 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 tal benefici a totes les dones i nenes víctimes,
sinó únicament a aquelles que ho siguin en l'àmbit de la seva relació de parella amb un
home.

A través de la seva procuradora o procurador (encarregat de l'enviament de
l'escrit i de rebre les notificacions) i de la seva advocada o advocat (realitza peticions,
argumenta i proposa prova en el seu nom), les víctimes estan informades en tot
moment de les resolucions que es dicten. Igualment, poden, mitjançant aquests
professionals, impugnar-les si entenen que no són ajustades a dret, proposar proves
que condueixin a la investigació dels fets i la seva sanció adequada, demanar mesures
específiques de protecció o la seva modificació i formular peticions de condemna
concretes d'acord amb les circumstàncies fàctiques concurrents. El moment del
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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
realitzar aquesta personació com a acusació privada.
Quan està 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 les resolucions condemnatòries que es
dicten sense conformitat, s'hi acullen íntegrament les peticions de condemna
formulades en termes idèntics i extensió de la pena de presó per la Fiscalia i l'acusació
particular en els casos de més de la meitat de les víctimes (53,47%) . 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 la acusació particular respecte de la
fiscalia, i en els de 8 víctimes (1,74%), la petició més severa sol·licitada en aquest últim
cas 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
sol·licitada per les acusacions. En els casos de 22 víctimes (6,38%) l'import establert per
a la reparació és superior al sol·licitat per la Fiscalia, però inferior al sol·licitat per
l'acusació particular, i en 10 d'elles, la decisió acull íntegrament la petició d'aquesta
acusació de condemnar el pagament d'una indemnització major a la sol·licitada per la
Fiscalia. En l'àmbit jurídic, és una pràctica habitual qüestionar la veracitat de les víctimes
que mostren interès en 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'adoptés
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, l'acusació popular es dona en 4 casos. Tres d'ells
són procediments contra agressors continuats i múltiples; i en un d'ells amb 17
víctimes, en els quals s'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, en 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.
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Hi ha un recel generalitzat en l'àmbit jurídic, i sobretot en el judicial, a l'exercici
de l'acció popular, tot i el seu reconeixement en la Constitució Espanyola (article 125),
com a un mecanisme de participació ciutadana en l'Administració de Justícia. Tal
suspicàcia ha determinat que en el text actual de l'Avantprojecte de Llei Orgànica
d'enjudiciament criminal18 únicament s'autoritzi la seva personació en determinats
delictes, entre els quals no es troben els sexuals. El nombre escàs de processos en què
s'ha detectat la seva presència, 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 a l'avançament 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, en el seu apartat 15 h) aconsella:
“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 entitats de la societat civil a
participar en els litigis sobre drets de les dones; i 37 d) Desenvolupar aliances amb
els proveïdors no governamentals competents d'assistència jurídica i/o paralegal
per proporcionar a les dones informació i ajuda en els processos judicials i quasi
judicials i els sistemes tradicionals de justícia. Per la seva banda, l'article 55.2. del
Conveni d'Istanbul disposa "Les parts han d'adoptar les mesures legislatives o
d'un altre tipus necessàries per a 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 i/o donar suport a les víctimes, a petició d'aquestes, al llarg de les
investigacions i procediments judicials relatius als delictes previstos en el present".
Aquestes recomanacions encara no estan implementades en el nostre
ordenament jurídic intern, que circumscriu el dret a l'assistència jurídica gratuïta a
través del Torn d'Ofici.

18

Article 124 del text vigent actualment.
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5.14. Sentències.
De les 464 sentències analitzades, la major part, 343, són condemnatòries
(73,92%). D'aquestes, pràcticament lameitat(171) ho són, perquè s'han dictat de
conformitat; és a dir, els acusats han acceptat voluntàriament ser condemnats en un
moment anterior a la celebració del judici, generalment per valorar una més que
probable condemna i prèvia negociació amb acceptació per part de les acusacions
d'una rebaixa de la pena sol·licitada, i fixació de les restants 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 amb la pena. La seva confessió evita que hagi de
practicar-se la prova en el judici oral, de manera que habitualment la sentència es dicta
de forma oral en el mateix acte i es decreta la seva fermesa. El percentatge de
sentències condemnatòries dictades en conformitat puja al 36,85% de les resolucions
analitzades19. La meitat restant (172) de les sentències condemnatòries es dicten
després de celebrar el judici, on es practiquen proves que són considerades pels tres
magistrats o magistrades que conformen el Tribunal com de càrrec, és a dir, que
acredita sense cap dubte la realitat de fets rellevants objecte d'acusació. Al voltant
d'una quarta part de les sentències, 121, són absolutòries: 26,08%. Si s'atén a les
condemnes per a cadascuna de les víctimes, la xifra és encara superior, del 76,80%
(543), enfront del 33,20% d'absolucions (164), i de les condemnatòries resultants d'una
conformitat prèvia a judici també és superior, 52,30% (284 del total de
condemnatòries).

19Es 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 a la citada "Resposta judicial a la
violència sexual que pateixen els nens i les nenes", en la qual aquest percentatge és del 14,52%.
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En tot cas, i recordant que l'objecte d'Estudi és el conjunt de resolucions
dictades per l'Audiència Provincial de les Balears, 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, per resoldre en el
Jutjat d'Instrucció corresponent, perquè bé no existeix prova suficient de la comissió del
delicte o bé perquè allò denunciat no és delicte20 . En aquest apartat, cal apuntar 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, xifra de procediments
arxivats i causa de l'arxiu. Per això, s'expressa la necessitat d'elaborar un sistema
unificat d'indicadors per avançar en l'obtenció de prova de càrrec vàlida i detecció
primerenca de la violència sexual, sobretot la que pateixen els nens i les nenes.

5.14.1. Sentències condemnatòries. Base de la condemna.
Tenint en compte que la meitat de les sentències condemnatòries (49,85%) es
dicten en conformitat, el pronunciament condemnatori, en un percentatge gairebé
similar (48,69%), es basa en el reconeixement o confessió per 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 sobre la credibilitat
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 a les
estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística va ser de 81 el 2017 i 89 en 2018, menys d'una cinquena part.
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(extrem fonamental quan les víctimes són menors i pel seu menor nivell de
desenvolupament no poden prestar testimoni amb l'extensió, precisió i detalls d'una
persona adulta), com sobre la presència de lesions o simptomatologia psicològica
característiques dels atemptats a 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%).

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 per a ser considerada prova
de càrrec que acrediti, més enllà de tot dubte raonable, els fets objecte de l'acusació.
En el 15,70%, 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 extrems rellevants amb altres testimonis o amb altres
elements probatoris, o entre les seves pròpies declaracions al llarg de el procés, que es
produeixen almenys en tres ocasions: en la denúncia, en la seva declaració al jutjat
d'instrucció i en l'acte del judici.
En vuit supòsits (6,61%), es dubta de la realitat de la seva denúncia en
considerar que podia obeir a motius de venjança o obtenció de beneficis, derivats de la
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seva relació anterior amb la persona acusada, i en cinc casos (4,13 %) perquè es
demora la interposició de denúncia respecte del moment en què succeeixen els fets. En
aquest últim 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 Llei d'Enjudiciament Criminal), a l'objecte 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 perquè ha estat
impossible la seva citació en estar en parador desconegut, la qual cosa passa amb
nombroses víctimes sense residència a Espanya, com s'ha explicat anteriorment.

Únicament es declara prescrit el delicte en una sentència. No obstant això,
alguns dels diversos arxius que es produeixen abans d'arribar a la fase de judici oral
poden obeir a que s'estimi concurrent la prescripció com a causa d'extinció de la
responsabilitat criminal.
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5.14.3. Sentències condemnatòries: delictes pels quals es condemna i penes
imposades.

Les sentències condemnatòries condemnen, percentualment, 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:

El delicte pel qual més es condemna en les resolucions dictades per l'Audiència
Provincial de les Balears és el d'abús sexual, amb el 28,43% (201 en total), les víctimes
del qual són generalment menors i majoritàriament nenes; seguit del delicte més greu
contra la llibertat sexual, el de violació, pel qual es condemna el 26,45%, és a dir, una
mica 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
prevaliment 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 relacionats amb la
prostitució, el tràfic i la pornografia, la investigació i sanció dels quals han inspirat les
últimes 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 d'ells se l'acusava igualment per
delictes d'abusos i agressions sexuals a menors, dels quals l'agressor prenia imatges
per a la seva difusió. Es consulta la xifra d'atestats per pornografia infantil en el període
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del 2013 al 2018, que recull el portal estadístic de criminalitat21 del Ministeri de
l'Interior. Sorprèn que un nombre tan escàs de processos hagi arribat a l'enjudiciament
per 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, són:

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 la 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 són les dictades per l'Audiència
Provincial de les Balears, 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 del Penal), no es pot concloure ni de bon tros
una exacerbació penològica. En el 58,64% de les víctimes, la pena de presó a imposar
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'un a tres anys
(article 182 Codi Penal) quan la víctima és major d'edat i de 2-6 quan és menor (article
183 Codi Penal), mentre que l'abús per prevalença sobre víctimes de 16 i 17 anys
(8,49%), està sancionat amb penes similars.
21

Atestats per pornografia infantil instruïts per Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat:
2018
17

2017
19

2016
17

2015
11

2014
23

2013
27

2012
12

2011
24

2010
43
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La imposició d'una pena inferior a dos anys facilita l'obtenció del benefici o la
substitució de la pena privativa de llibertat per una pecuniària o suspensió sota la
condició de no ser condemnat de nou en un període determinat, la qual cosa es resol
en ocasions 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 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'acostament i comunicació a les víctimes, orientada a protegir-les i facilitarne la recuperació.
Malgrat que la seva imposició 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 a les quals reconeix com a tals, 67,76%. A més, s'estén aquesta prohibició
als familiars de les víctimes en 16 casos, 3,21%. Dues víctimes es veuen protegides amb
una altra mesura de prohibició d'acostament a la seva localitat de residència.
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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
d'ells 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, a 24
sentències, que 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 extrem perquè cap de les acusacions 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. El seu
objectiu és prevenir nous delictes contra altres possibles víctimes, a partir del
pressupost de risc objectiu de reincidència que presenten els delinqüents sexuals, des
del moment de l'acompliment i extinció de la pena principal de presó. La seva
imposició apareix com a obligatòria per a tots els casos de condemna per atacs a la
llibertat i 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.

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, acordin 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 de 2010, si bé amb caràcter discrecional en la seva aplicació.
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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 de l'adopció d'aquesta mesura es justifica pel seu caràcter preventiu a
l'hora d'evitar el risc de reincidència d'aquelles persones ja condemnades per delictes
sexuals davant de menors.

5.16. Eximents, atenuants i agreujants.
Del total de 343 sentències condemnatòries dictades per l'Audiència Provincial
de les Balears, en 115 s'aprecien circumstàncies agreujants, que, segons 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 supòsits, i que en els delictes contra la llibertat s'aplica
gairebé exclusivament en casos d'existència d'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 per estar 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
mesura 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, el que contradiu l'estereotip dels
delinqüents sexuals com a malalts incontrolables i alerta del populisme de penes com
les de 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'un acord de conformitat en el qual l'acusat accepta indemnitzar la
víctima pels danys i seqüeles soferts i ingressa, amb caràcter previ al judici, la totalitat
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d'aquest import, o una bona part. En 32 resolucions s'aplica l'atenuant de dilacions
indegudes, quan el procediment s'ha ajornat de forma excepcional i sense causa que
ho justifiqui. Aquestes dilacions afavoreixen l'acusat amb la pena a imposar, però no hi
ha cap mecanisme per compensar les víctimes dels indubtables perjudicis que per a
elles suposa la inacció aparent de l'Administració de Justícia i el fet que el judici oral les
obliga a reviure fets traumàtics.

5.17. Responsabilitat civil.
El 80,36% de les víctimes, respecte de les que es dicta 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 innecessària l'acreditació de danys psicològics o perjudicis concrets
derivats del delicte contra la llibertat o indemnitat sexual. Tant les quanties sol·licitades
pel Ministeri Fiscal i/o l'acusació particular com les fixades 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 ha estat víctima de
delicte continuat i embarassada. Els trams en què percentualment es distribueixen les
indemnitzacions per responsabilitat civil són:
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Com apareix en els gràfics, en les sentències que es dicten sense conformitat, les
indemnitzacions són generalment més altes, i generalment corresponen als fets més
greus.
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L'elaboració d'un barem, que en funció de les circumstàncies concurrents (de
forma anàloga al 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.
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6. Conclusions generals.
Un cop revisades les dades, obtingudes en l' "Estudi sobre la resposta judicial
a la violència sexual que pateixen les dones i les nenes a les Illes Balears",
s'extreuen les següents conclusions:

▪

Les víctimes dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals són
fonamentalment dones i nenes: 83,88%.

▪

El perfil de l'agressor és:
•

Home de nacionalitat espanyola.

•

Grup d'edat entre 41 i 64 anys.

•

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% s'ha adoptat la mesura de
privació de l'exercici de la pàtria potestat.

▪

Només en el 13,01% s'interposa denúncia el mateix dia de l'agressió sexual. En el
21,49% dels casos transcorre més de sis mesos en la interposició de la denúncia.

▪

En el 25,03% la durada del procediment supera els dos anys, cosa que, en molts
casos, 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 operada per 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 s'interposa majoritàriament per
part de familiars del o la menor (61,78%), i es detecta un percentatge escàs de
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denúncies provinents de la Fiscalia (5,75%) o de professionals de l'àmbit educatiu o
sanitari (2,59%).

▪

El 42,01% 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% hi ha prova d'informe mèdic forense, i es destaca que en el 43,02%
dels casos on es dicta sentència condemnatòria es dona l'existència d'informes de
professionals dels serveis públics.

▪

Es considera escassament el dany psicològic patit per les víctimes (en el 84'58% de
les sentències, almenys, no consta aquest mal), la qual cosa no vol dir que no es
produeixi, i això condiciona la valoració de possibles seqüeles i una concreció més
adequada en la responsabilitat civil o indemnització que pogués correspondre a la
víctima.

▪

Únicament en dos procediments, dels 464 analitzats, la sentència es refereix a la
pràctica 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%.

▪

Quan en un procediment existeix acusació particular, exercida per un professional
de l'advocacia elegit per la mateixa víctima o pel Torn d'Ofici, es corrobora que
redunda en una millor defensa dels interessos d'aquella i, en aquests casos, les
sentències condemnatòries són d'un 76,63%.

▪

L'acusació popular es dona un nombre molt escàs de procediments. Només s'ha
trobat en quatre d'ells. D'aquests quatre, en tres és exercida per part d'organismes
públics.

▪

Del total de resolucions estudiades (464), són condemnatòries el 73,92%, i destaca
la dada que pràcticament la meitat d'elles (49'85%) són perquè ha existit
conformitat de les parts, la qual cosa significa que l'agressor s'ha declarat culpable,
ja que d'aquesta manera es realitza normalment una rebaixa considerable en la
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sanció penal que li recau, i fins i tot evita entrar a la presó en múltiples ocasions.
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 existeixen testimonis
presencials. Aquesta dada destaca que, en més de la meitat dels supòsits (51,62%),
el que sí es troba són testimonis de referència, que són, en el seu percentatge més
alt, de l'àmbit professional (47,67%).

▪

El delicte pel qual més es condemna a les resolucions dictades per l'Audiència
Provincial de les Balears és el d'abús sexual, 28,43%; seguit del de violació, 26,45%.

▪

En un 58,64% de les víctimes, la pena de presó a imposar és inferior a cinc anys. En
més d'una tercera part (34,14%) és inferior a dos anys de presó, 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
presó de més de deu anys.

▪

Pel que fa a les penes accessòries imposades en sentències, hi predomina la de
prohibició d'acostament i comunicació amb la víctima (67,76%); la privació o
inhabilitació de la pàtria potestat quan el culpable és el pare de la o el 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 d'elles trobem
la 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 a 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 seqüeles soferts. En el 9,33% s'aplica
l'atenuant de dilacions indegudes, quan el procediment s'ha ajornat de forma
excepcional sense causa que ho justifiqui. Això beneficia l'acusat, però no hi ha cap
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mecanisme que compensi les víctimes dels perjudicis que per a elles suposa
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 objectiva.
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7. Propostes.
Després de l'estudi detallat de les dades, i de les conclusions aconseguides, a
continuació, es formula la següent sèrie de propostes:

▪

Necessitat de posada en marxa i funcionament adequat de protocols de
detecció, actuació i intervenció assistencial a les víctimes de violència sexual i
la coordinació adequada entre tots els agents professionals i socials.

▪

Des de l'àmbit preventiu, la realització de campanyes que contribueixin a generar
una major confiança en la ciutadania en el sistema de justícia, apropant-lo a la
societat, perquè sigui concebut com a un servei públic, així com campanyes en
l'àmbit educatiu d'intensificació de l'educació afectiva 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.

▪

L'especialització i la formació en gènere de tots els i les professionals que
intervenen amb la víctima, com la fiscalia, judicatura, advocacia, personal de
psicologia, personal mèdic i sanitari o professionals d'altres serveis públics.

▪

La implementació de serveis d'assessorament jurídic a la víctima, fins i tot
abans de la interposició de la denúncia, perquè pugui comptar amb la
informació adequada des d'un primer moment i amb els serveis especialitzats que
prestin organitzacions no governamentals i associacions especialitzades en aquest
tipus de víctimes.

▪

Prioritat a la investigació, instrucció i enjudiciament d'aquests tipus delictius,
perquè pugui haver-hi una major celeritat en la resolució d'aquest tipus de
procediments, exigint als jutjats i tribunals un estricte compliment dels terminis en
els processos judicials.

▪

Una adopció més gran de mesures cautelars de protecció a la víctima durant
el procediment.

▪

El

funcionament

correcte

de

protocols

d'actuació

professional

en

l'esbrinament del fet delictiu, on és fonamental la realització adequada i ràpida
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de molts tipus de prova, 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.

▪

Reforçament dels 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, que puguin aportar com a prova incriminatòria en el
procés judicial.

▪

Articulació d'una metodologia homogènia en la detecció ràpida i valoració
del dany físic i psicològic i seqüeles de la víctima, que redundi en la seva
credibilitat i en una major versemblança del seu testimoni, la qual cosa ajudaria en
la fixació amb major exactitud de la possible responsabilitat civil de
l'agressor/agressors.

▪

Adopció d'un sistema amb paràmetres objectius per a la indemnització dels
danys soferts com a conseqüència del delicte patit, que tingués 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 soferts.

▪

Realització, en major mesura, de 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 la seva
declaració en l'acte del judici.

▪

Reforçament dels mecanismes de cooperació jurídica internacional per fer
possible la declaració per videoconferència de víctimes no residents.

▪

La construcció d'un sistema d'indicadors i la recopilació de dades per
regular/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'arxiu, a l'objecte de poder avançar en l'obtenció de prova de càrrec
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vàlida i detecció primerenca de la violència sexual, sobretot aquella que pateixen
els nens i les nenes.

▪

Les dilacions indegudes del procediment afavoreixen l'acusat i redunden en la
pena imposada finalment. S'ha arbitrar un mecanisme de compensació a les
víctimes dels 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, l'adopció de 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 Codi Penal

LO 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: LO 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: LO 15/2003 de 25 de novembre de 2003
------23-12-2010: LO 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: LO 1/2015 de 30 de març de 2015
-------

Article 179 Codi Penal
LO 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: LO 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: LO 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 corporalso 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: LO 5/2010 de 22 de juny de 2010

----01-07-2015: LO 1/2015 de 30 de març de 2015

-----
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Article 180 Codi Penal
LO 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'art 178, i de dotze a quinze anys per a les de l'art. 179, quan es doni qualsevol
de les circumstàncies següents:
1ª) Quan la violència o intimidació exercides tinguin un caràcter particularment degradant o
vexatori.
2ª) Quan els fets es cometin per tres o més persones actuant en grup.
3ª) Quan la víctima sigui una persona especialment vulnerable, per raó de la seva edat, malaltia o
situació.
4ª) 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.
5ª) Quan l'autor faci ús de mitjans especialment perillosos susceptibles de produir la mort o
qualsevol de les lesions que preveuen els arts. 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: LO 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'art 178, i de dotze a quinze anys per a les de l'art. 179, quan es doni qualsevol
de les circumstàncies següents:
1ª) Quan la violència o intimidació exercides tinguin un caràcter particularment degradant o
vexatori.
2ª) Quan els fets es cometin per l' actuació conjunta de dues o més persones actuant en grup.
3ª) 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.
4ª) 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.
5ª) 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 arts. 149 i 150 d'aquest Codi, sense perjudici
de la pena que pugui correspondre per la mort o lesions causades.
2.- Si 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: LO 15/2003 de 25 de novembre de 2003

---23-12-2010: LO 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'art 178, i de dotze a quinze anys per a les de l'art. 179, quan concorrin en
qualsevol de les circumstàncies següents:
1ª) Quan la violència o intimidació exercides tinguin un caràcter particularment degradant o
vexatori.
2ª) Quan els fets es cometin per tres o més persones actuant en grup.
3ª) Quan la víctima sigui una persona especialment vulnerable, degut a la seva edat, malaltia,
discapacitat o situació, llevat del que disposa l'art. 183.
4ª) 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.
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5ª) Quan l'autor faci ús de mitjans especialment perillosos susceptibles de produir la mort o
qualsevol de les lesions que preveuen els arts. 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: LO 1/2015 de 30 de març de 2015
Art. 180
----

Article 181 Codi Penal
LO 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:
1º 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: LO 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-iquatre 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
compleix la circumstància 3a o 4a de les que preveu l'apartat 1 de l'art. 180 d'aquest
Codi."
01-10-2004: LO 15/2003 de 25 de novembre de 2003
--23-12-2010: LO 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.
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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'art. 180 d'aquest
Codi. "
01-07-2015: LO 1/2015 de 30 de març de 2015
---

Article 182 Codi Penal
LO 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:
1r 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.
2n.- Quan la víctima sigui persona especialment vulnerable per raó de la seva malaltia o
situació".
21-05-1999: LO 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.
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'art. 180.1 d'aquest Codi.
01-10-2004: LO 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'art. 180.1 d'aquest Codi. "
23-12-2010: LO 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'art. 180.1 d'aquest Codi".
01-07-2015: LO 1/2015 de 30 de març de 2015

90

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

Art. 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 tresanys.
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 ha de ser serà 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'art. 180.1 d'aquest Codi".

Article 183 Codi Penal
LO 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: LO 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-iquatre 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. La pena s'ha d'imposar en la meitat superior si hi concorre la circumstància 3a o 4a
de les previstes en l'art. 180.1 d'aquest Codi".
01-10-2004: LO 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'art. 180.1 d'aquest Codi".
23-12-2010: LO 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.
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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 la 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: LO 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 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 apartat santeriors 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."
Art. 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 arts. 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
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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.

Article 184 Codi Penal
LO 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 vinti-quatre caps de setmana o una multa de sis a dotze mesos".
21-05-1999: LO 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: LO 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
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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: LO 5/2010 de 22 de juny de 2010
----01-07-2015: LO 1/2015 de 30 de març de 2015
Art. 184
-----

Article 185 Codi Penal
LO 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: LO 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: LO 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: LO 5/2010 de 22 de juny de 2010
----01-07-2015: LO 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."
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Article 186 Codi Penal
LO 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: LO 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: LO 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: LO 5/2010 de 22 de juny de 2010
---01-07-2015: LO 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 Codi Penal
LO 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 vinti-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: LO 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 vinti-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 LO 15/2003 de 25 de novembre de 2003
----
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23-12-2010: LO 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-iquatre 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.
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: LO 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.”

96

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

Article 188 Codi Penal
LO 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.
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: LO 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: LO 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".
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23-12-2010: LO 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 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: LO 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-iquatre 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.
3.- 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.
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,
unapena 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.
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e)
f)

Quan els fets s'hagin comès per l'actuació conjunta de dues o més persones.
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.- 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.
5.- 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 Codi Penal
LO 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: LO 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 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
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desis 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: LO 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 nens 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 nens 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.

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

100

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

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'art. 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: LO 5/2010 de 22 de juny de 2010
1.- Sera 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 nens 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 xiquets 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.

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.
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01-07-2015: LO 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 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 nens 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.
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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.
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.
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Article 190 Codi Penal
LO 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: LO 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: LO 15/2003 de 25 de novembre de 2003
----23-12-2010: LO 5/2010 de 22 de juny de 2010
---01-07-2015: LO 1/2015 de 30 de març de 2015
------
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9. Quadre comparatiu dels efectes de la Disposició Addicional Cinquena
apartat sisè 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.
(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 Codi Penal (CP)
ART.

DELICTE

CONDUCTA TÍPICA

PENA

178.1

Agressió Sexual

Atemptat contra la Llibertat Sexual

presó 1-4 anys

Sense consentiment
(voluntat expressa)
178.2

Agressió Sexual

Atemptat contra la Llibertat Sexual

Presó 1-4 anys

Amb

178.3

Tipus Atenuat

•

Violència/intimidació

•

Abús Superioritat

•

Vulnerabilitat

•

Privació de Sentit

Actes de menor entitat, si no

Pena inferior en

concorren les circumstàncies de l'art.

grau

180

Violació article 179 CP i tipus agreujats article 180 CP
ART.

DELICTE

CONDUCTA TÍPICA

PENA

179

Violació

Agressió Sexual amb accés

Presó 4-10 anys

Carnal
180.1

180.2

Tipus Agreujat

Tipus Agreujat

•

Dues o més persones

Presó

•

Violència extrema

2-6 anys (178.1)

•

Vulnerabilitat

7-12 anys (179)

•

Afectivitat

•

Armes

•

Drogues

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
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Agressions sexuals a menors de 16 anys articles 181,182 i 183 CP
ART.

DELICTE

CONDUCTA TÍPICA

PENA

181.1

Tipus Bàsic

Actes de caràcter sexual amb

presó 2 -6 anys

181.2

Tipus Agreujat

Agressió Sexual 178

Presó 5-10 anys

181.3

Tipus Agreujat

Accés Carnal o introducció

6-10 anys

d'objectes

10-15 anys (178)

Tipus

Dues o més persones

Meitat superior

Agreujat/especial

Violència Extrema

menor de 16 A

181.4

Vulnerabilitat

inhabilitació 6-12 anys

Afectivitat, convivència o

(autoritat o funcionari

parentiu

públic)

Armes
Drogues
182.1

Tipus Bàsic

Presenciar actes de caràcter

presó 6mesos-2 anys

sexual amb menor de 16 anys
182.2

Tipus Agreujat

Actes que siguin delictes de

Presó 1-3 anys

caràcter sexual
183.1

Tipus Bàsic

Contactes tecnològics amb

Presó 1-3 anys o

menor 16 A (181-

Multa 12-24 mesos

189)
Meitat superior
(coacció, intimidació o
engany)
183.2

Tipus Bàsic

183 BIS

Exclusió de

Sol·licitud de material

Presó 6 mesos -2 anys

pornogràfic a menor 16 anys
responsabilitat
penal

106

ESTUDI SOBRE LA RESPOSTA JUDICIAL QUE PATEIXEN LES DONES I LES NENES A LES ILLES BALEARS

Assetjament sexual article 184 CP
ART.

DELICTE

CONDUCTA TÍPICA

PENA

184.1

Tipus Bàsic

Sol·licitar favors sexuals en

Presó 6 mesos-1 any o

l'àmbit laboral, docent o

Multa 10-15 mesos i

prestació de serveis amb

Inhabilitació

resultat de situació objectiva i

12-15 mesos

greument intimidatòria, hostil o
humiliant.
184.2

Especial

Superioritat laboral, docent o

Presó 1-2 anys i

jeràrquica.

Inhabilitació 18-24
mesos

184.3

Agreujat

Vulnerabilitat

Meitat superior

Delictes relatius a la prostitució articles 187, 187 bis i 189 bis CP
ART.

DELICTE

CONDUCTA TÍPICA

PENA

187.1

Tipus Bàsic

Prostitució Major d'edat

Presó 3-6 anys i Multa

Amb

de 12-24 mesos

•

Violència/intimidació

•

Engany o/Abús
Superioritat

•
187.2

Tipus Bàsic

Vulnerabilitat

Lucre per prostitució

Presó 2-4 anys i
Multa 6-18 mesos

187.3

Tipus especial

Autoritat

Meitat superior

Funcionari Públic
187.4

Concurs de Delictes

187 BIS

Tipus Bàsic

189 BIS

Tipus Especial

Locals on es desenvolupa

Presó 1-3 anys i Multa

prostitució

6-18 mesos

Persona Jurídica

Multa en funció del
benefici
Dissolució persona
jurídica
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Disposicions comunes art. 190, 191 i 194 CP
Art. 190

Condemna Estrangera

Es reubica en el Capítol VI
Efectes per a tot el títol VIII

Art. 191.1

Requisits de procedibilitat (denúncia)

Majors d'edat:
•

De la Víctima

•

Representant Legal

•

Ministeri fiscal

Menors d'edat:
•
Art. 194 BIS

Concurs de Delictes

Ministeri fiscal

Si es castiguessin els fets
separadament amb la pena que
correspongui per cada un d'ells.
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46

