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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ 

PODEM DE PROMOCIÓ I IMPLEMENTACIÓ MUNICIPAL DEL 

PROJECTE VIOPET 

 

Donat que existeixen diversos tipus de violència exercida cap a les dones, entre elles la 

violència vicaria, que consisteix en la substitució o reemplaçament d'un individu per un altre 

en l'exercici d'una funció o en la vivència d'una situació. 

En el context de les relacions violentes el maltractament animal forma part del sistema 

coercitiu que inclou el maltractament físic, psíquic, emocional, econòmic i sexual cap a la 

dona. Sent una forma molt efectiva de violència instrumental o vicaria pels vincles afectius 

que es desenvolupen amb els animals. 

Volem posar de manifest les següents dades: 

• Actualment, el 40% de les llars de l’Estat són famílies interespecie. 

• El 71% de les dones que van acudir a una casa d'acollida i conviuen amb un animal, 

referien que el seu agressor havia ferit, amenaçat o matat al seu animal de 

companyia com a venjança o per exercir control psicològic. 

• EL 80% de dones maltractades diuen haver rebut amenaces de mort cap als seus 

animals. El 87% d'aquests incidents van tenir lloc en la seva presència, i un 75% en 

presència dels fills, per controlar-los i coaccionar psicològicament.  

• Fins al 54% de les dones víctimes de maltractament no abandonen la situació de 

violència per por a represàlies cap als animals de companyia amb els quals 

conviuen. 

• El 59% de dones retarden o es neguen a anar a una casa d'acollida si els seus 

animals no estan segurs. Per aquest motiu, moltes dones segueixen amb el seu 

maltractador. 

 Simmons &*Flanagan, 2006,  el 51% dels incidents de MA van coincidir amb els 

atacs violents contra dones o altres membres de la família 

 El vincle cap als animals i la seva protecció tenen efecte protector contra el suïcidi 

en dones en situació de violència. https://viopet.es/ 

Aproximadament el 30% de les dones que pateix violència masclista tenen animals de 

companyia i els recursos d'atenció no admeten a aquests animals. 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/05/12/el_gobierno_recogido_ano_900_mascot

as_victimas_violencia_genero_para_protegerlas_sus_agresores_120443_1012.html 

El 59% de les dones víctimes declaren que retarden la decisió de denunciar i abandonar el 

domicili per la impossibilitat de trobar allotjament d’emergència per als animals amb qui 

conviuen i la negativa dels recursos socials d’acollida per a dones d’acollir també els seus 

animals. Aquesta negativa comporta la continuació de la situació de violència i 

desemparament, ja que les víctimes no volen deixar els animals sols amb el seu agressor.     

https://aqui.madrid/mujeres-siguen-con-su-maltratador-por-amor-a-sus-mascotas/ 

https://viopet.es/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/05/12/el_gobierno_recogido_ano_900_mascotas_victimas_violencia_genero_para_protegerlas_sus_agresores_120443_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/05/12/el_gobierno_recogido_ano_900_mascotas_victimas_violencia_genero_para_protegerlas_sus_agresores_120443_1012.html
https://aqui.madrid/mujeres-siguen-con-su-maltratador-por-amor-a-sus-mascotas/
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El vincle emocional i afectiu de les víctimes de violència masclista amb els seus animals és 

explotat pels maltractadors per coaccionar, intimidar, silenciar o manipular les seves víctimes 

humanes. Aprofitant-se de l'afecció emocional. La preocupació per la seguretat és un obstacle 

per allunyar-se de la relació violenta. L’amenaça d’agredir o assassinar els animals és un 

element habitual que terroritza les víctimes i les fa encara més vulnerables davant l’agressor. 

https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/el-maltrato-

animal-y-la-violencia-de-genero/ 

La violència contra els animals en llars que pateixen altres violències és generalitzada i sovint 

invisibilitzada, per això la Direcció General de Drets dels Animals del Govern d’Espanya, en 

coordinació amb el Ministeri d’Igualtat, han impulsat el programa VIOPET, adreçat a la 

protecció dels animals de víctimes de violència. A través d’aquest pla, els animals són 

reallotjats a cases d’acollida a tot el territori de l’Estat, facilitant la sortida de les dones víctimes 

de violència del domicili i protegint els animals, garantit la recuperació del maltractament físic 

i psicològic de les dues víctimes. 

VIOPET és, en definitiva, un programa d’acollida temporal o definitiva dels animals de dones 

víctimes de violències masclistes que compta amb més de 500 punts d’acollida i que ja ha 

protegit un miler d’animals. El funcionament i la ubicació dels animals és totalment 

confidencial per a garantir-ne la seguretat i les cases d’acollida superen una prova d’idoneïtat 

per a garantir la qualitat de vida dels animals acollits. Des del programa s'encarreguen que 

les víctimes rebin fotografies i vídeos de les seves mascotes perquè se sentin tranquil·les en 

veure que la seva mascota es troba segura, i així no perdre el vincle "han perdut una gran 

part de la seva xarxa familiar i d'amistats, i tenen als seus animals com a única 

referència emocional". 

Des del Ministeri d'Igualtat i la Direcció General dels Drets dels Animals hi ha col·laborat des 

de l'inici del Govern de Coalició perquè les dones que conviuen amb animals i es troben en 

situació de violència de gènere puguin acollir-se al Projecte VIOPET i així, facilitar l’ajuda 

davant la situació de violència i evitar la coacció que pot exercir l’agressor mitjançant el vincle 

amb l’animal.  

Són necessaris els recursos d'acolliments per a les dones i per als seus animals de 

companyia, perquè elles puguin trencar amb la situació de violència en la qual es troba, 

perquè puguin protegir els seus animals. És important preservar el vincle entre l'animal i la 

dona, els seus fills i filles, tot això és important per al procés de recuperació de les víctimes 

de violència de gènere. 

Educar en l’empatia vers als animals és una estratègia efectiva de prevenció davant el 

maltractament i la crueltat envers altres i el planeta. 

Per tot el que s’ha exposat des de Grup Municipal De Premià en Comú Podem, proposem en 

pro dels drets dels animals i les dones víctimes de violència masclista, l’adopció dels següents 

acords al ple:  

https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/el-maltrato-animal-y-la-violencia-de-genero/
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/el-maltrato-animal-y-la-violencia-de-genero/
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ACORDS  

Primer.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar expressi la seva adhesió i suport al programa 

VIOPET i en faci difusió, promovent entre la població la xarxa d'acollida d'animals de dones 

víctimes de violència com a recurs assistencial necessari, informant del procediment, els 

requisits i les obligacions i deures perquè qualsevol persona pugui formar part d'aquesta xarxa 

i acollir aquests animals durant el temps que la dona ho necessiti.  

Segon.- Que l’Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a vetllar per a trobar llars 

d’acollida urgent pels animals de companyia de les dones víctimes de violències masclistes 

del municipi o de la rodalia. 

Tercer.- Difondre i donar a conèixer el Programa VIOPET a les Associacions de dones i a les 

associacions Animalistes del municipi, per potenciar i promoure la xarxa d'acollida d'animals 

de dones víctimes de violència i l’adhesió al Programa. 

Quart.- Que s’inclogui en els protocols d’actuació de l’àrea de Serveis Socials la casuística 

d’aquelles dones víctimes de violència masclista que tenen animals de companyia per a 

facilitar-ne les actuacions,  visibilitzar aquests casos i disposar de dades al respecte. 

Cinquè.- Reforçar la formació de la policia local, i d’altres agents públics implicats, en 

violència masclista, incloent-hi el Programa VIOPET, en els protocols d'actuació davant 

l'atenció d'aquelles dones víctimes de violència de gènere que conviuen amb animals, tenint 

en compte com a indicador de violència el maltractament animal. 

Sisè.- Que l’Ajuntament es comprometi a realitzar jornades de conscienciació sobre violència 

contra els animals i la seva relació amb altres formes de violència, en especial les violències 

masclistes. 

Setè.- Que l'Ajuntament es faci càrrec de les despeses de tinença dels animals, penso, 

vacunes i, identificació, desparasitació, per part de la gestora de l'alberg d'animals i un altre 

tipus de tractaments, prescrits per veterinaris, fins que la dona rebi la renda activa de 

reinserció RAI. Sempre que la víctima no tingui i o generi ingressos suficients per a poder 

mantenir-los, que cada cas s'estudiï de forma personalitzada. 

Vuitè- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri d’Igualtat, a la Direcció General de 

Drets dels Animals, a les entitats animalistes del municipi, a les entitats de suport a les dones 

víctimes de violència del municipi, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques. 

Novè.- Incloure una partida pressupostària per fer front i ajudar a les entitats i/o ciutadania 

que formin part del programa VIOPET per gestionar despeses.  

 


