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Victimització en persones grans: formes de 

violència  

Maltractament físic 

Maltractament psicològic o emocional 

Maltractament sexual 

Maltractament econòmic o explotació financera 

Negligència  

Abandó 

Vulneració de drets  

Àmbit familiar, institucional i estructural  



  

Victimització en persones grans: l’impacte del 

delicte en les persones grans  

Característiques biogràfiques  

de la víctima  

Tipologia del fet criminal  

Suport de 

l’entorn  

Si es coneix la persona  

que ha comès el crim 



  

De què parlem quan parlem de violència contra 

les persones grans?  

Principals fets delictius  

Prevalença  fets delictius en PG 12% (2010-2015) 

7.477,131 hab. 

18,7% PG  
Idescat 01/01/2017 



  

De què parlem quan parlem de violència contra 

les persones grans?  

Victimització per sexes 

67% dels fets es concentren entre els 65-75 anys 

Total 50,4%  

 

Robatori VI 33%  

Maltractaments 32% 

Total 49,6%  

 

Robatori VI 67%  

Maltractaments 68% 



  

De què parlem quan parlem de maltractaments 

a les persones grans?  

Prevalença de situacions de violència domèstica 

65%  

Enquesta Seguretat Pública de 

Catalunya. Edició especial Persones 

Grans, febrer 2015 

Principals fets delictius  associats 

als maltractaments   

Maltractaments en l’àmbit de la llar art. 153 

CP 31,8% 

 

Violència física / psíquica habitual en l’àmbit 

de la llar art. 173.2 CP 17,8 %  

 

Amenaces, art. 171 CP 11% 

 

Trencament de condemna, art. 468 CP 8% 

 

 



  

De què parlem quan parlem de maltractaments 

a les persones grans?  

Víctimes mortals en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica  

2017 VG  7 ->1 cas i VD  6 -> 1 cas 

2016 VG  8 -> 0 casos i VD 7 -> 0 casos 

2015 VG  8-> 0 casos i VD 13-> 3 casos  

          

 

Dificultats en la intervenció  



Cas La Caritat d’Olot, 2010  

Joan Vila, condemnat a 127 anys de presó per 11 assassinats 



DGS 

PG-ME 

Àrea Bàsica Policial 

Atenció al Ciutadà / Proximitat Reacció 

Grup 

Atenció  

a la Víctima 

Oficina 

de Relacions 

amb la  

Comunitat 

Grup de  

Proximitat 

Investigació 

Oficina 

Atenció a la 

Ciutadania 

Mossos d’Esquadra: Estructura de proximitat  



Atenció Seguiment i protecció 

Prevenció 

Detecció 

L’atenció policial a les víctimes  

Transversalitat en la intervenció policial  



  

Intervenció policial amb persones grans en 

l’àmbit de la prevenció  

Proximitat i les Oficines de relacions amb la 

comunitat  

“Garantint la seguretat de les persones amb 

Alzheimer”, FAFAC i PG-ME  
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Quins són els reptes en l’ atenció policial a les 

persones grans ?  



Gràcies per la  

seva atenció 

 

Sg. Montserrat Escudé  

Cap Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà  

montserrat.escude@gencat.cat  

mailto:Montserrat.escude@gencat.cat

