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Un 35% dels universitaris ha patit assetjament però només un 

5% ho ha denunciat, segons un estudi de UIC Barcelona 

L'informe, realitzat per la professora de Dret de UIC Barcelona Victoria 

Fernández-Cruz, assenyala que un 79,5% de les víctimes són dones 

L'estudi s'ha elaborat a partir d'una mostra de 1.773 estudiants d'universitats de 

tota Espanya, un 71,9% d’aquests dones i un 27,4% homes 

Més de la meitat dels afectats decideix no acudir a la policia perquè creu que la 

situació no és prou rellevant o que es pot resoldre sense acudir a les autoritats 

El fet de ser dona i rebre amenaces directes o a persones pròximes a la víctima 

són els principals factors que porten a denunciar 

Barcelona, 20 d’abril de 2021. Un 36,5% dels estudiants universitaris ha patit 

assetjament alguna vegada a la seva vida però només un 5% ha decidit denunciar-ho, 

segons un estudi elaborat per la professora de la Facultat de Dret de UIC Barcelona 

Victoria Fernández-Cruz. 

L'estudi, publicat en la Revista Espanyola de Medicina Legal, assenyala també que un 

79,5% del nombre total de víctimes enquestades són dones i un 63,9% coneixia a 

l'assetjador. 

L'informe s'ha dut a terme a partir d'una mostra de 1.773 universitaris de tota Espanya, 

un 71,9% d'ells dones i un 27,4% homes, amb una mitjana d'edat de 21,3 anys. En 

l'enquesta es preguntava als participants si havien rebut trucades, missatges, cartes o 

correus indesitjats, si havien estat espiats, si algú els havia esperat en llocs on no els 

hauria d’haver esperat ningú, si havien rebut regals indesitjats o si havien estat víctima 

de rumors a Internet, espais públics o a través del boca-orella. 

Fernández-Cruz ha explicat que va impulsar aquest estudi amb l'objectiu d'analitzar els 

principals factors que influeixen en la decisió de denúncia del delicte d'assetjament, 

així com els que porten a la víctima a no denunciar els fets davant la policia. 

En aquest sentit, l'estudi conclou que el fet de ser dona, rebre amenaces directes o 

amb l'objectiu de fer danys a terceres persones pròximes a l'entorn de la víctima són 

els principals motius pels quals les víctimes denuncien l'assetjament. També constata 

que més de la meitat dels afectats no denuncien els fets perquè creu que “la situació 

no és prou important com per a posar-ho en coneixement de la policia o que es pot 

resoldre per altres mitjans”, segons la professora de Dret de UIC Barcelona. 

 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-avance-resumen-estrategias-afrontamiento-formales-victimizacion-por-S0377473221000213


Un 40% de les víctimes van anar soles a denunciar 

En el cas de les persones que van decidir denunciar els fets, l'estudi apunta que un 

45,7% de les víctimes va demanar ajuda a un familiar o amic per interposar la 

denúncia, mentre que un altre 40% va decidir anar sola a la policia. Una vegada 

presentada la denúncia, els enquestats indiquen que només en el 8,6% dels casos el 

delicte va acabar en els jutjats o la fiscalia. No obstant això, sis de cada deu víctimes 

afirmen que després de contactar amb la policia la situació va millorar. 

“Encara que la taxa de denúncia policial del delicte d'assetjament a Espanya és baixa, 

la gravetat de les conductes incrementa la possibilitat de denúncia”, ha assegurat 

Victoria Fernández-Cruz. Davant aquesta situació, ha assenyalat la necessitat d’“una 

conscienciació prèvia sobre aquest fenomen per a prevenir conductes greus i 

potenciar la visibilitat d'aquest delicte”. 

La professora de UIC Barcelona ha recalcat que els resultats obtinguts en aquest 

treball es limiten a l'àmbit universitari i que, per tant, “no es poden generalitzar per a 

tota la població” i ha insistit en el “biaix de gènere en la mostra que s’ha analitzat, ja 

que el 71% dels estudiants que hi van participar eren dones”. 
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Sobre UIC Barcelona 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb l’objectiu 

d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca com a servei a la societat. 

Lligada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, imparteix setze graus, vuit 

dobles graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de 

programes de postgrau als seus dos campus, situats a Barcelona i Sant Cugat del Vallès. 
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