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1. Introducció 

Com es mesura un dany que no es veu? Com es demostra el patiment invisible? 

Cal demostrar-lo o s’entén implícit en determinat tipus de vivències? El reconeixement 

judicial d’aquet dany té un efecte positiu sobre la víctima? 

Aquest treball proposa un estudi sobre la indemnització per dany moral en 

violència de gènere, en concret sobre els delictes de maltractament d’obra i de 

maltractament habitual de l’home sobre la dona que és o hagi estat parella o companya 

anàloga. Per això, s’ha acudit a monografies o articles sobre la responsabilitat 

civil derivada del delicte; sobre el procés psicològic de la dona que ha patit violència de 

gènere de manera habitual o sobre la manera en què s’ha d’abordar la quantificació del 

dany moral. En el mateix sentit, s’han consultat professionals de la psicologia, 

judicatura i fiscalia, i paral·lelament, s’han observat les indemnitzacions per dany moral 

d’aquests delictes en el nombre de 51 sentències, per tal d’obtenir dades objectives 

sobre aquesta  pràctica en els jutjats espanyols. Potser es puguin observar aquestes 

indemnitzacions com un tipus d’unitat de mesura: ¿quina és la percepció d’aquest tipus 

de violència en els jutjats espanyols? Com a mínim, es pretenen respondre, amb 

precaució, les preguntes de més a dalt. Si en la pràctica existeix la indemnització per 

dany moral en violència de gènere... com s’ha mesurat?  

2. Metodologia  

2.1 Monografies  

Les matèries relacionades amb el treball han estat consultades en monografies, 

articles o manuals referits a la bibliografia. La recerca ha consistit en la lectura de 

capítols concrets o monografies, en el cas de manuals sobre dany moral, y més bé 

articles de publicacions especialitzades en el cas de la violència de gènere.  

2.2 Jurisprudència  

Les sentències consultades, extretes de la base de dades CENDOJG, pertanyen a 

Audiències Provincials i al Tribunal Suprem. La dinàmica ha consistit a cercar 

sentències de condemna dels articles 173.2 i 3 del Codi Penal (CP) i 153.1 CP i 

seleccionar les que atorguen o es pronuncien sobre la indemnització per dany moral. Un 

cop seleccionades, s’han observat, d’una banda, els fets provats; les conseqüències per a 

la dona i el concurs amb altres delictes, i d’altra banda, la indemnització que sol·licita 

l’acusació particular (A), la que sol·licita el Ministeri Fiscal (MF) i la finalment fixada 

en sentència. Totes les dades han estat traslladades a les taules adjuntes. D’altra banda, 



d’aquesta consulta de jurisprudència també s’han extret els pronunciaments rellevants 

sobre la definició del dany moral o la manera d’indemnitzar-lo.  

2.3 Entrevistes  

Per intentar una amplitud en la recerca en la vesant de l’experiència, s’ha 

consultat tres professionals relacionats amb la matèria: la catedràtica d’Universitat de 

Psicologia Social de Gènere, Victoria Aurora Ferrer Pérez; el magistrat del Jutjat 

d’Instrucció núm.1 de Palma de Violència sobre la Dona, Carlos Alberto Izquierdo 

Téllez, i el fiscal coordinador a la Fiscalia Superior de les Illes Balears, José Díaz Cappa 

(delegat de la Secció de Menors -reforma i protecció- i de la Secció Delictes d’Odi i 

Discriminació, entre d’altres). Amb ells, s’han mantingut les corresponents 

converses/entrevistes després de la lectura bibliogràfica  i obtenció de dades. 

L’aportació d’aquests professionals apareix durant el treball. Se’ls ha demanat tant 

sobre les matèries indicades en l’apartat monografies com sobre qüestions estimades 

rellevants per aquest treball.  El contingut de l’entrevista completa és disponible en 

l’annex d’aquestes pàgines.  

3. Violència de gènere: notes legals i jurisprudencials 

 La violència exercida contra la dona és històrica.  Entre d’altres, basta recordar 

la concepció de la imbecilitas sexus (terme de l’antiguitat grecoromana per referir-se a 

la dona)
1
 per assumir el mínim de segles que la diferència de tractament entre l’home i 

la dona ha estat efectiva i estructural en societat. Les normes legals han estat en general 

un reflex d’aquesta desigualtat (per exemple, segons el Dret civil espanyol i fins al 

1975, com apunta MUÑOZ
2
, el marit tenia el dret de corregir l’esposa i ella estava 

obligada a obeir-lo).  

Les exigències dels moviments feministes i el rebuig de la societat a aquest tipus 

de violència ha procurat algunes lleis contràries a les línies anteriors, i tot i que 

segurament millorables, encaminades a reflectir aquesta situació de la dona en societat. 

A Espanya, la norma considerada més avançada en aquest sentit va ser la LO 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El text va definir i 

limitar, com es veurà més endavant, la violència de gènere a la relació heterosexual de 

parella o ex parella. Així, la violació a una dona per un desconegut no és violència de 

gènere en el sentit literal de la norma, tot i que aquesta percepció hauria d’ampliar-se en 

la pràctica a partir de la ratificació per Espanya el 2014 del Convenio del Consejo de 

                                                           
1
 NÚÑEZ PAZ, M. ISABEL, “Silencio femenino […] violencia institucional contra las mujeres”, p.49 

2
 MUÑOZ CONDE, Francisco, “Violencia de género, doméstica y asistencial”, p.175 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947


Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica (Conveni d’Istanbul).   

En els propers apartats s’aborden alguns aspectes de l’evolució del tractament 

legislatiu de la violència de gènere a Espanya; el contingut de la citada LO; la distinció 

entre violència de gènere i domèstica; els recursos d’inconstitucionalitat sobre la norma 

i l’explicació dels dos tipus penals que interessen de cara a l’observació de la 

indemnització per dany moral, objectiu d’aquest treball. 

3.1 Notes sobre l’evolució legislativa de la violència de gènere a Espanya 

 Les campanyes de sensibilització sobre la violència en l’àmbit familiar a 

Espanya es van iniciar a partir dels anys 80. Cal recordar que aquesta violència es 

percebia fins al moment com a pròpia de l’àmbit privat: en aquest cas, el maltractament 

de l’home a la dona era cosa de cada casa. Tot i que la legalitat del territori ja havia 

començat a abordar la violència contra la dona, va ser l’any 1997 quan l’assassinat 

d’Ana Orantes va provocar un punt d’inflexió en el legislador espanyol. Orantes va 

denunciar en televisió que l’home amb què havia estat casada l’havia sotmès a 

maltractament durant 40 anys. Pocs dies després, convivint no a la mateixa casa però sí 

al mateix edifici, ell la va assassinar incendiant benzina al seu cos. IZQUIERDO 

recorda que és en aquest moment quan el Legislador espanyol entén que «no pot quedar 

a les portes de casa». En aquest sentit, es van intensificar les eines per assegurar les 

ordres d’allunyament o la protecció dels fills (abans del 2003, la dona que patia 

violència havia de «fugir i canviar l’entorn»).  

 Seguidament es mostren algunes de les modificacions legislatives (no totes, sinó 

les més rellevants de cara al present treball) que van portar a la situació normativa 

actual de la violència de gènere: 

 

LLEI O PRECEPTE LEGAL MESURA O CONDUCTA TIPIFICADA 

 

LO 3/1989 de actualización del Código Penal 

Tipificació de la violència física habitual sobre 

cònjuge o anàleg, fills, pupil, menor o incapaç en 

tutela o guarda. 

 

Codi Penal de 1995 

Maltractament habitual en àmbit familiar, 

ampliació a fills del cònjuge o convivent, menors 

incapaços, ascendents tutelats, curatela o guarda. 

 

 

LO 11/1999 de modificación del Título VIII del 

Libro II del CP + LO 14/1999 de modificación del 

CP y LECrim en materia de protección a las 

víctimas de malos tratos 

Persecució d’ofici del maltractament (sense 

denúncia de l’agressora). Violència psicològica 

com a delicte. Ordres d’allunyament. Prohibició 

d’aproximar-se o comunicar-se amb la víctima, 

familiars o altres decidits pels tribunals. 

Posteriorment (2003), suspensió i possible control 

electrònic del règim de visites, comunicació i 

estància reconeguda per sentència civil fins al 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947


compliment de la pena. 

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la 

Orden de protección de las víctimas de la 

violencia doméstica 

Possibilitat als jutges d’adoptar mesures civils i 

penals provisionals en màxim 72 hores, en haver 

rebut una denúncia per violència masclista. 

 

LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género 

Creació dels Jutjats de Violència contra la Dona, 

ajuts a les víctimes, mesures judicials, laborals i 

educatives. Prohibició publicitat vexatòria i 

agreujants penals en cas d’agressió d’home, 

ampliats a persona especialment vulnerable.  
Font: VALDÉS, Isabel, “De Ana Orantes a Laura Luelmo: dos décadas de cambio en la justicia”, ElPaís 

(https://elpais.com/sociedad/2019/01/21/actualidad/1548064879_632793.html) 

 

3.2 Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género (LO 1/2004) 

 Aquesta llei és la primera de l’Estat Espanyol en establir normativament la 

definició de violència de gènere. El Legislador considera la violència cap a les dones 

com a una violència estructural, especialment reflectida en les relacions de parella 

heterosexuals, i estableix unes mesures de protecció per fer-li front. En el cos del text, 

es tracten aspectes dirigits a la sensibilització en l’àmbit educatiu, publicitari, de mitjans 

de comunicació i sanitari; es desenvolupen els drets de les dones que han patit violència 

de gènere (jurídics, d’informació, laborals, econòmics...); les línies d’actuació de les 

diferents tuteles (institucional, penal, civil); les mesures de protecció cap a la dona o els 

menors afectats; l’establiment dels jutjats de Violència sobre la Dona o el paper del MF 

en aquest tipus de delicte, entre d’altres.  

3.2.1 Violència de gènere i violència domèstica 

Pel que ara interessa, s’extrauen de la norma la definició de violència de gènere i 

els tipus penals especialment protegits per la llei (aquests segons per tal de 

contextualitzar). S’afegeix la definició de violència domèstica per aclarir la distinció 

entre una i altra.   

Violència de gènere: «Violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aun sin convivencia» (LO 1/2004). 

 

 Violència domèstica: Segons MUÑOZ CONDE
3
, «cuando determinados delitos se 

cometen contra personas vinculadas afectiva o familiarmente al agresor o agresora (cónyuges, parejas de 

hecho o novios, actuales o pasados, excluidos los que dan lugar a la violencia de género; ascendientes, 

descendientes, hermanos propios o del cónyuge o conviviente) o con las que convive (menores o personas 

con discapacidad necesitadas de especial protección […]); otras personas integradas en la familia».  

 

                                                           
3
 MUÑOZ CONDE, Francisco, “Violencia de género, doméstica y asistencial”, p.175 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/21/actualidad/1548064879_632793.html


3.2.2 Diferència entre les dues violències  

  Per apreciar violència de gènere ha d’existir o haver existit relació sentimental o 

anàloga entre l’home i la dona subjectes del delicte; l’home és el subjecte actiu del tipus 

penal (qui comet la conducta típica) i la dona n’és el subjecte passiu (qui rep la conducta 

típica). La violència domèstica pot ser comesa per home o dona (ambdós poden ser 

subjectes actius). La violència de gènere és comesa per home contra dona (només 

l’home és subjecte actiu i només la dona és subjecte passiu). 

3.2.3 Tipus penals especialment protegits per la LO 1/ 2004 

 La norma dedica el Títol IV a la tutela Penal, on es pot observar una protecció 

específica contra les lesions (148CP), el maltractament (153CP), les amenaces (171CP), 

les vexacions lleus (620CP) i el trencament de condemna (468CP). La dinàmica és 

completar la redacció del tipus penal amb la perspectiva de gènere. Així, es modifica la 

descripció i agreugen les penes sota aquesta protecció especial en els casos que el 

delicte és comès per home contra la dona parella o ex parella. En el present estudi es 

tenen en compte els delictes 153.1CP i 173.2 i 3 (aquest segon no modificat per la 

norma). 

3.3 Els delictes 153.1 i 173.2 CP 

Com s’ha anunciat, els concrets delictes que s’observen en aquest treball són 

dos: els actes individuals de violència (153.1CP) i els actes violents realitzats de manera 

habitual (173.2 i 3 CP). En el primer tipus, la conducta és el «maltractament d’obra o 

cops sense lesió»; una «lesió de menor gravetat de l’article 147.2CP» i el «detriment 

psíquic».  En el sentit del delicte de violència de gènere, el subjecte actiu sempre serà 

l’home i el passiu la dona (cònjuge, ex cònjuge o dona que hagi tingut una relació 

anàloga amb l’agressor, com la relació de nuvis). En el cas de la violència domèstica o 

familiar, el subjecte actiu pot ser un home o una dona i el passiu una persona 

especialment vulnerable (per exemple ancians dependents, persones malaltes o infants 

que conviuen amb la persona agressora). Fora de l’article 153.1, si l’agressió és comesa 

per una dona contra el cònjuge, ex cònjuge o anàleg, es preveu l’aplicació del delicte de 

violència domèstica en l’article 153.2 (no contemplat en la taula següent). 

Pel que fa a l’article 173.2, la conducta típica és la violència psíquica o física 

contra cònjuge, ex cònjuge o anàleg per relació (com el cas anterior), comesa per un 

home o una dona. Si l’acció es comet de l’home contra la dona s’entén com a violència 

de gènere i si la comet la dona contra l’home com a violència domèstica o familiar. Els 

descendents, ascendents, germans o incapaços, entre d’altres persones que conviuen 



amb la persona agressora, també poden ser subjectes passius d’aquesta violència 

psíquica o física, en aquest cas, d’un delicte de violència domèstica.  

DISTINCIÓ ENTRE ARTICLES 153.1CP i 173.2 i 3CP 

VDG 153.1 CP 173.2 i 3 CP 

 

CONDUCTA TÍPICA 

‣ detriment psíquic 

‣ lesió de menor gravetat 

‣ maltractar d’obra o colpejar, 

sense lesió 

 

‣ violència psíquica o física 

 

 

 

SUBJECTES PASSIUS 

 

‣ dona cònjuge, ex cònjuge o 

relació anàloga, no cal 

convivència 

 → subjecte actiu: home 

 

‣ persona especialment 

vulnerable, conviu amb l’autor 

→ subjecte actiu: home o dona 

 

‣ cònjuge, ex cònjuge o relació 

anàloga, no cal convivència 

→ subjecte actiu: home o dona 

 

‣ descendents, ascendents 

‣ germans naturals, adopció o 

afinitat, del cònjuge o convivent 

‣ menors o incapaços, conviuen 

→ subjecte actiu: home o dona 

PARTICULARITAT  ‣ Habitualitat 
MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo, “La mujer maltratada” (referencia completa a biblografía) 

 

3.3.1 Habitualitat del delicte 173.2CP 

La principal distinció entre els dos delictes analitzats és l’habitualitat que 

requereix l’article 173.2CP i que defineix l’article 173.3CP. Aquesta característica 

mereix una dedicació a part, per la dificultat, en ocasions, de la prova, o per la concreta 

definició jurisprudencial en la seva apreciació, entre d’altres. Així, en primer lloc, i en el 

sentit literal de l’article, són característiques de l’apreciació de l’habitualitat la pluralitat 

d’actes i/o de subjectes passius, la proximitat temporal entre aquests actes i la 

independència d’un judici previ o no de les accions violentes.  

«Para apreciar la habitualidad […], se atenderá al número de actos de violencia que resulten 

acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia 

se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los 

actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores» (art. 173.3CP). 

 

HABITUALITAT 
 

 

PLURALITAT D’ACTES 

Repetició d’actes de violència que es puguin 

provar, hagin estat denunciats o no. Formen part 

d’una sèrie més o menys àmplia connectada amb la 

manera de viure del subjecte actiu. Repetició 

sistemàtica en la convivència diària o cada vegada 

que la parella es troba.  

PLURALITAT SUBJECTES PASSIUS Independentment contra cònjuge, ex cònjuge, 

ascendents, descendents, pupils, ... 

 

PROXIMITAT TEMPORAL 

Observar circumstàncies de cada cas, no ha de ser 

espai ni massa curt (unes hores) ni massa llarg. 

Descartar actes esporàdics, ocasionals o puntuals. 

 

 

INDEPENDENT SI HI HA HAGUT O NO 

No es vulnera la prohibició de condemnar més d’un 

cop pel mateix delicte, exemple: primera condemna 

al subjecte actiu per lesió contra cònjuge i 

agreujant parentesc; segona condemna per lesió i 



JUDICI ANTERIOR agreujant parentesc i reincidència; tercera 

condemna per lesió i agreujant parentesc, 

reincidència, i ara a més, violència habitual. 

 

A més de la teoria
4
, l’habitualitat es defineix per la jurisprudència com un marc 

de control i submissió continu, acompanyat d’un clima de temor. Tot i que no sempre es 

veuen afectats tots els àmbits (econòmic, laboral, sexual, físic, psicològic,...), la 

sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona, secció 4a, de 30 de maig de 2011, és 

exemplificadora sobre aquesta habitualitat del 172.3CP. La Sra. Francisca acut als 

Serveis Socials, que l’ajuden a ella i les filles a fugir amb una patrulla dels Mossos 

d’Esquadra en un moment d’absència del marit. Ell encara enviarà persones espiar-la 

després de la fugida. El maltractament va durar quatre anys. 

 

        HABITUALITAT EN LA JURISPRUDÈNCIA 

 

                                                           
4
 Font taules: MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo, “Víctimas especialmente vulnerables en el delito de violencia doméstica 

(I): la mujer maltratada”, p. 439  

 

El acusado determinó la forma de 

vivir de todos los miembros de la 

unidad familiar, estableciendo reglas 

de conducta rígidas, optando por una 

suerte de aislamiento socio- cultural 

[…], dominación y cosificación […] 

sobre su esposa.   

La Sra. Francisca se ha visto 

profundamente cosificada, angustiada, 

entristecida, privada de espacios de 

autonomía personal básicos para el 

desarrollo de una vida digna en 

libertad. 
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4. Violència de gènere: evolució en la parella i aspectes psicològics   

 En aquest apartat es tracta la violència en la parella sota la concepció masclista 

de les relacions. Entre d’altres, l’escalada i cicle de la violència; les conseqüències 

psicològiques per a ella o les dificultats de la dona per deixar la relació.  

 4.1 Aparició i evolució de la violència en la parella 

 La violència de gènere en parella apareix de forma subtil i progressiva, no de 

sobte. Per això, és difícil identificar-la en els moments inicials de la relació, com afirma 

ROMERO
5
. El moment de visibilitat sol ser després del matrimoni; amb la convivència 

o l’arribada dels fills, com a indicadors d’estabilitat. En aquest moment l’home que 

maltracta sent més poder, donats els llaços que dificulten la marxa de la dona. També hi 

pot haver agressions verbals o maneres més subtils de violència al principi de la relació 

(en el menors dels casos directament física). La baixa intensitat dels fets en aquests 

                                                           
5
 Ídem 

[Él] le impuso una manera de vestir -

con faldas largas, prohibiéndole otro 

tipo de vestimenta-; le determinó la 

forma de su peinado, conminándole a 

que no se dejara crecer los cabellos; le 

prohibió que se aplicara cremas o 

perfumes. 

Nadie podía empezar a comer hasta 

que lo autorizara el Sr. Teodosio. [El] 

incumplimiento de las reglas era 

respondido con el mayor absoluto de 

los desprecios y distancia afectiva 

hacia la Sra. Francisca [y sus hijas].  

 

El acusado estableció un régimen de 

contactos sexuales periódicos -dos 

coitos semanales- al que se sometió la 

Sra. Francisca como consecuencia, 

precisamente, del clima de control 

que imperaba en la relación personal 

entre la pareja. 

[Eran comunes] expresiones 

vejatorias tales como «no sirves para 

nada», «no eres obediente», «tu 

función en esta vida esa darme 

hijos», conminándole en ocasiones a 

que se arrodillara para pedirle 

perdón.   

La Sra. Francisca careció de todo 

atisbo de autonomía económica. [Los 

negocios] venían siempre decididos 

por el acusado […] en perjuicio del 

patrimonio de la Sra. Francisca. 

[En ocasión de incumplimiento de las 

reglas], durante seis meses, el Sr. 

Teodosio no dirigió la palabra a la 

Sra. Francisca [..] Decíamos que 

respecto al marco de sumisión y de 

los concretos actos desdignificadores 

[…] ha existido prueba suficiente. 



moments inicials se subestima, però sol anunciar un agravació en el camp psicològic o 

l’aparició d’agressions físiques. Quan el maltractament és un fet, augmenta en intensitat 

i tipus. En paral·lel, es produeix la deterioració progressiva de l’autoestima i autonomia 

de la dona. D’aquesta manera, ni ella ni l’entorn han detectat la situació des dels inicis 

(tolerada socialment) i ella se sent cada vegada menys capaç de fer front a la situació. 

4.2 Cicle de la violència 

De manera general, es parla d’un cicle de violència de tres fases, proposat per 

WALKER
6
. En la primera d’acumulació de tensió, ell es mostra irritable i apareix una 

actitud hostil de mirades de menyspreu, crits o gestos d’amenaça. En la segona fase es 

produeix l’explosió de la violència física, sexual i/o psicològica més greu. És quan ella 

pot patir les pitjors lesions o risc per la vida. Finalment, en la tercera, ell es mostra 

afectuós, demana perdó o justifica les accions i pot arribar a acceptar una teràpia per 

rectificar la conducta. Aquest cicle propicia, d’una banda, que la dona tingui esperança 

en què ell canviï, i d’altra, que ell se senti de cada com més impune front les agressions 

cap a ella. Amb el temps, les tres fases poden reduir-se a una, la de violència habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Principals conseqüències de la VDG per a la dona  

 La informació següent recull de manera esquemàtica algunes de les 

conseqüències psicològiques i sobre la salut de les dones de la violència masculina en 

parella. Com s’observarà també en les taules de l’anàlisi jurisprudencial, les 

conseqüències més comunes -sense comptar les directament físiques, si és el cas-, són 

l’estrès post traumàtic, sentiment de culpabilitat, estat permanent d’alerta, ansietat o 

símptomes depressius. Aquesta violència també pot portar altres problemes de salut 
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mental com trastorns alimentaris i una discapacitat o la mort (per homicidi, suïcidi o 

altres). La Organització Mundial de la Salut els recull en un informe del 2002
7
: 

CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD 

DE LA VIOLENCIA MASCULINA EN PAREJA (OMS)  
 

 4.4 Dificultats per denunciar o deixar la relació 

 Segons recull MAGRO
8
, la dona que pateix violència de gènere habitual suporta 

una mitjana de cinc anys de maltractament en la relació fins que decideix denunciar. En 

ocasions, sentir parlar d’una situació d’aquest tipus fa demanar-se «¿Per què ella ho 

aguanta?». Aquesta pregunta també es formulà en les primeres investigacions dels anys 

seixanta, que oferiren per resposta que la dona cercava el dolor de manera voluntària, 

perquè gaudia el patiment. La polèmica era previsible, i més tard aparegueren els 

estudis contradient l’afirmació: «las mujeres permanecen en la relación sin poder salir, 

no quedándose, que es diferente»
9
. D’aquesta manera, la pregunta es va formular de nou 

i els estudis es van dirigir a conèixer quines dificultats impedeixen la dona abandonar la 

relació. La síntesi que en fan MORILLAS
10

 i altres es recull en la següent taula: 

 

DIFICULTAT  CARACTERÍSTIQUES 

 

Creença tradicional sobre rols sexuals 

Compromís del matrimoni. Cultura patriarcal des de la 

infància. Acceptació del domini masculí. Vergonya de 
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 OMS, “Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud: resumen” 
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 MAGRO SERVET, Vicente, “El daño moral indemnizable en la violencia de género” 

9
 MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo, “Víctimas especialmente vulnerables en el delito de 
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possible ruptura. 

Violència familiar normalitzada Per haver-la viscut o ser-ne testimoni. Aprenentatge social 

d’acceptació d’allò tolerable en la parella.  

Dependència econòmica i no 

recolzaments socials 

Falta d’autonomia econòmica. Possibles càrregues 

familiars. Fills petits a càrrec.  

 

Dinàmica del maltractament 

Dificultat en la identificació al principi. Violència 

escalonada. Períodes de calma que comporten confiança 

en el canvi de la conducta.  

 

Atribucions sobre la causa del 

maltractament 

La violència s’associa a factors externs com l’alcohol o 

l’estrès, a conductes puntuals i canviables. Quan augmenta 

la intensitat, sentiment de culpabilitat i bloqueig per 

enfrontar la situació.    

Autoresponsabilització de l’aturada de la 

violència i creença en el poder redemptor 

de l’amor 

S’atribueix més importància als aspectes positius de la 

relació, “trampa psicològica”. Inversió d’energies en 

oportunitats i en justificar la conducta agressora.  

Trauma crònic i disminució de la 

capacitat d’enfrontament 

Ansietat i evitació paralitzants. Indefensió o submissió 

com a estratègia adaptativa per evitar més danys.  

 

Por a les represàlies 

Temor que ell compleixi les amenaces si ella abandona la 

relació. Sobre fills, economia, persecució o assassinat. 

Ella sap que l’home les pot complir, en ocasions per 

experiència en abandonaments passats.  

 

 

 

 

 

5. La responsabilitat civil ex delicto  

De tot delicte o falta neix «acció penal per al càstig del culpable» i «acció civil 

per al a reparació del dany». Aquesta és la línia dels articles 100LECrim o 109CP, entre 

d’altres i en consonància amb l’article 1902CC. I aquesta és la responsabilitat civil 

derivada del delicte: el deure d’indemnitzar (acció civil) situat en paral·lel al càstig del 

culpable (acció penal). 

Aquesta responsabilitat civil pot reclamar-se en el procés penal que coneix del 

delicte o en la jurisdicció civil. Aquesta possible indemnització és matèria civil, no 

penal,  per això QUINTERO
11

 apunta que es podria pensar que els jutjats o tribunals 

penals no han d’oferir massa explicacions quan fixen una xifra d’indemnització. No és 

l’objectiu dels tribunals, però la falta de motivació sobre la quantificació del dany moral 

també ha estat un element observat en sentències analitzades per al present treball.  

 En el mateix sentit, s’ha arribat a referir aquest tipus de responsabilitat civil com 

a annex al sistema punitiu (ídem), tot i que aquesta es decideixi per aplicació de la llei 
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penal (cal pensar en articles com el 109, 110.2 o 116 CP, sobre la responsabilitat civil 

de les persones criminalment responsables d’un delicte.  

En concret, i abans de seguir amb la indemnització per dany moral, convé 

apreciar aquí algunes notes de la indemnització civil ex delicto segons l’autor: 

Està subjecta, en general, a les normes de Dret civil 

És dispositiva i renunciables de manera expressa (106.2LECrim)  

L’ha d’exercir l’actor civil i/o el MF si el primer no renuncia (108 LECrim)  

El MF pot demanar-la encara que l’acusació no es personi  (108LECrim y 

124CE) 

És possible reservar-la per a un procés civil després del penal (111 y 

112LECrim) 

 

5.1 El dany moral. Què és? 

Segons YAGÜEZ
12

, el dany moral és el causat a «les creences, els sentiments, la 

dignitat, l’estima social o la salut física o psíquica; en suma, als que se solen denominar 

drets de la personalitat o extra patrimonials». En la mateixa línia, la jurisprudència el 

defineix com «preocupació, intranquil·litat, temor, pertorbació anímica, aflicció, ànsia, 

inquietud o mortificació»
13

 o com el dany que «flueix de manera directa i natural» de 

fets més o menys traumàtics o frustrants
14

. En aquest sentit, cal recordar que per a la 

jurisprudència el dany moral no és exactament el dany psicològic; hi pot haver dany 

moral sense «alteracions patològiques o psicològiques»
15

.     

  Aquest tipus de dany pot derivar de determinats delictes, en general 

violents o relacionats amb la llibertat i la sexualitat; de la mort d’algú estimat; de fets no 

desitjats com la destrucció de la pròpia casa o la fallida d’un reportatge de boda o en 

general, de la frustració derivada d’un incompliment contractual o atac a l’honor o 

pròpia imatge.  

5.2 La indemnització civil ex delicto per dany moral 

La consideració sobre la indemnització corresponent a aquest dany ha 

evolucionat en la jurisprudència. De fet, en un primer moment se’n negava una 

traducció material (econòmica), perquè voldria dir, en essència, materialitzar quelcom 
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 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo, Tratado de Responsabilidad Civil, 
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més important que els diners;  després es va considerar adjunta a la patrimonial i avui en 

dia s’accepta com una indemnització aïllada. La primera sentència que s’aproxima a una 

indemnització per dany moral data del 1912. Actualment, s’observen dues 

característiques en la pràctica d’aquesta indemnització per dany moral: d’una banda, en 

no ser estrictament aplicable un barem com el d’accidents de circulació
16

, la quantitat 

atorgada és estimada, segons la percepció subjectiva o arbitri mesurat del jutge. D’altra 

banda, i relacionat amb aquest criteri subjectiu del jutge penal, existeix una falta de 

motivació i justificació a les sentències del per què de la xifra determinada, com apunta 

CAVANILLAS
17

.  

Mentre no és estrictament necessari provar el dany moral -s’entén que deriva 

dels fets més greus- sí que és exigible l’explicació de les xifres fixades per part del 

jutjats per compensar-lo: «[la] libertad decisional no puede comportar una suerte de 

elusión de la obligación de ofrecer buenas razones, explicadas y explicables, que 

permitan, por un lado, cumplir con el deber de motivación exigible a toda decisión 

jurisdiccional de consecuencias y, por otro, justificar de forma racional la propia 

decisión, permitiendo su efectivo control», com exposa la Sentència del Jutjat Penal de 

Cartagena, secció 3, de 27 de febrer de 2014, CENDOJ. 

Donada aquesta situació, l’existència d’un barem propi per dany moral 

atribuiria, com a mínim, seguretat jurídica, com indica SALINAS
18

. En aquest sentit, 

IZQUIERDO
19

 tem la complicació en el fet que el dany moral és quelcom molt 

subjectiu per traslladar-lo a taules de dades objectives, tot i que comparteix en part amb 

DÍAZ
20

 la possibilitat d’un barem amb quantitats mínimes, amb marge per a les 

correccions en atenció a les circumstàncies de cada cas. Mentrestant, la consulta de 

sentències de referència o al barem de trànsit serveix d’orientació als professionals de 

l’àmbit judicial.  

De manera il·lustrativa, es mostren alguns exemples d’indemnització per dany 

moral en l’àmbit civil: 

CASOS D’INDEMNITZACIÓ PER DANY MORAL
21
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Un sofà defectuós provoca un síndrome i hospitalització a la dona que l’ha comprat. No pot acudir a 

les noses del fill perquè coincideix amb l’ingrés. Es recupera. Reclama pel dany moral sobre 

l’impediment d’acudir a la boda.            5 000 euros 

Un partit polític crea la pàgina web calatravatelaclava.com, on recull notícies i informació pública 

sobre l’activitat de l’arquitecte Santiago Calatrava per al govern valencià. L’arquitecte demanda al 

partit per intromissió a l’honor.           30 000 euros 

Una parella de nuvis celebra el matrimoni. Una germana els regala el reportatge fotogràfic. El regal es 

frustra perquè la targeta de la càmera es fa malbé. Queden sense fotos.             2 700 euros (1350 per 

cada nuvi) i 300 euros per a la germana. 

Una revista atribueix relacions amb la prostitució i enamorament d’una altra persona al marit d’una 

cantat famosa. La informació s’anuncia en primera plana i s’il·lustra amb fotos de l’afectat i la cantant. 

Es manté al web durant mínim deu mesos L’afectat demanda per intromissió en la vida personal i 

familiar.             8 000 euros 

Intromisión ilegítima al honor e intimidad de una cantante por parte de un programa de televisión. 

Emisión de informaciones privadas en máxima audiencia y reiteración. Difusión de supuesta 

homosexualidad de la cantante y acusaciones.               100 000 euros 

 

5.2 La indemnització per dany moral en VDG 

Ja s’ha esmentat que el dany moral no s’ha d’acreditar quan deriva de manera 

inequívoca de determinats fets provats en sentència. En el cas de la violència de gènere, 

MAGRO
22

 es demana si algú pot calcular realment el patiment psíquic i/o físic d’una 

dona en aquesta situació mantinguda en el temps, i destaca la necessitat d’introduir, a 

banda d’una xifra per les lesions, el reclam d’aquesta indemnització moral, de vegades 

oblidada. En concret, insisteix en què cal indemnitzar «un sufrimiento y un estado de 

miedo y terror que las víctimas de violencia de género han sufrido durante un momento 

puntual de gravedad, o por la prolongación y reiteración en el maltrato, lo que a buen 

seguro provoca en muchos casos un mayor daño que el físico y que no puede quedar en 

el olvido».  

FERRER
23

 també apunta que si bé és cert que algunes persones poden 

sobrepassar aquesta situació amb la resiliència, en la majoria dels casos existeix algun 

tipus de conseqüència anímica en l’àmbit moral, psíquic i de benestar, entre d’altres.  

A més, ambdós coincideixen en l’especialitat del patiment d’aquest tipus de 

víctima, «que puede calificarse como “inesperado”, porque la víctima no puede esperar 

que sea su pareja, precisamente, la que le cause daño físico o psíquico, porque lo que 

espera de ella es que le defienda de un tercero que se lo quiere causar, pero no que sea él 

quien se lo cause». Per aquest motiu i de tot això, es deriva que «el sufrimiento de las 

víctimas de violencia de género sea mayor que el de otras víctimas» 

A continuació, s’exposen de manera esquemàtica els principals ítems a tenir en 

compte en la indemnització per aquest tipus de dany: 
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 Entrevista adjunta 



 

El moral és un dany compensable, no reparable 

Pot estar relacionat amb els danys psicològics, però no són el mateix 

En VDG, té a veure amb fets greus o habituals 

L’existència de relació personal provoca un major patiment moral a la víctima 

Es valora la gravetat, el temps i les conseqüències dels fets 

Cal tenir en compte l’afectació a: mera subsistència; benestar mínim; benestar 

adequat o benestar intensificat (l’agressió que afecta al benestar mínim és major 

que la que afecta al benestar intensificat)
24

. 
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6. Anàlisi en taules d’indemnització per dany moral en 51 sentències 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusions 

En aquest apartat es pretén recuperar i donar resposta breu a les preguntes que 

s’han formulat al principi del treball, després de la contextualització i l’anàlisi 

jurisprudència. Així: 

Com es mesura un dany que no es veu? Pel que s’ha pogut observar, el dany 

moral és complicat de concretar. De moment, els professionals, acudeixen al barem de 

trànsit esmentat o a sentències de dates recents i fets similars, per guiar la xifra 

d’indemnització i que fixaran. Així ho han comentat el jutge i el fiscal, i també s’ha vist 

en la pràctica.   

Cal demostrar el dany o s’entén implícit en determinat tipus de vivències? 

S’ha vist que en dret penal, i més concretament en VDG, hi ha experiències o situacions 

que provocaran en sí mateixes un dany moral a la víctima. Diferents autors, i també la 

jurisprudència, entén que una violació o el patiment durant anys d’un maltractament 

habitual per part de la parella porta aparellat un dany moral a la persona que ho pateix. 

Per això, en aquests casos, no se’n demanarà prova.  

 

 El reconeixement judicial d’aquet dany té un efecte positiu sobre la 

víctima? Segons FERRER i la bibliografia sobre victimologia exposada, el 

reconeixement judicial del dany té un efecte positiu en la reconstrucció de la víctima en 

general, i de la dona que ha patit violència de gènere en particular. En cas contrari, 

podria semblar que el Sistema Judicial envia una mena de missatge de menyspreu. 

D’altra banda, DÍAZ i IZQUIERDO consideren delicat relacionar directament la 

indemnització amb l’efecte de recuperació de la víctima. Els tres estan d’acord (amb 

particularitats), en què s’estableixi un mínim o una referència de mínims 

d’indemnització per dany moral.  Com s’ha dit, no n’hi ha cap i això pot comportar la 

fixació de xifres molts diverses per a fets similars, com s’haurà pogut comprovar a les 

taules d’anàlisi.  
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8. Annex: entrevistes 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


