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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número:  M2412022000030 Promoció i  implementació municipal del 
projecte VIOPET . 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Sant  Vicenç  en  Comú-Podem  i  PSC-Sant  Vicenç  en  Positiu  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 Espanyoles 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.
• El vincle cap als animals i la seva protecció sorgeixen efecte protector contra el  
suïcidi en dones en situació de violència.

Aproximadament  el  30%  de  les  dones  que  pateix  violència  masclista  tenen 
animals de companyia i els recursos d'atenció no admeten a aquests animals.

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 
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de la situació de violència i desemparament, ja que les víctimes no volen deixar 
els animals sols amb el seu agressor.

El vincle emocional i afectiu de les víctimes de violència masclista amb els seus 
animals és explotat  pels maltractadors per  coaccionar,  intimidar,  silenciar  i  /  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.

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.

VIOPET és un programa que acull, de manera temporal, als animals de dones 
víctimes de violència masclista. Aquesta iniciativa sorgeix de la Direcció General 
de Drets dels animals i l'Observatori de Violència Cap als Animals en el marc del 
Pla de Contingència contra la Violència de Gènere davant la crisi del COVID19, 
aprovat en Consell de Ministres el passat 17 de març, tenint continuïtat fins al 
moment actual  pel  fet  que les dades que llancen les intervencions realitzades 
demostren la necessitat del programa.

L'objectiu principal del projecte és intervenir de manera col·laborativa amb Serveis 
Socials,  SIAD,  SIE,  SARA  o  altres  serveis  que  gestionin  casos  de  violència 
masclista  on  es  detectin  víctimes  que  conviuen  amb  animals.  En  cas  que  la 
víctima no tingui un lloc segur per al seu animal de companyia, s'activarà la part 
del protocol per a buscar acolliment per a aquest

VIOPET és un programa dut a terme per diferents especialistes en atenció a les 
víctimes, atenció als acolliments i professionals relacionats amb el comportament i 
la sanitat animal. La col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l'estat, 
autonòmiques i locals és fonamental per a mantenir la seguretat en diferents parts 
del procés d'acolliment dels animals.

VIOPET funciona gràcies a una xarxa de llars voluntàries als quals els animals es 
traslladen fins que la situació de la víctima s'estabilitza, en l'actualitat existeixen 
prop de 800 distribuïts per tot el territori espanyol. 

El funcionament i la ubicació dels animals és totalment confidencial per a garantir-
ne la seguretat de les cases d’acollida, les quals prèviament superen una prova 
d’idoneïtat per a garantir la qualitat de vida dels animals acollits. En el cas de no 
aconseguir trobar una casa d'acolliment, l'allotjament podrà ser en una protectora 
o una residència.

Des del  Ministeri  d'Igualtat  i  la  Direcció  General  dels  Drets  dels  Animals  s’ha 
treballat des de la formació del Govern de Coalició perquè les dones que conviuen 
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amb animals i es troben en situació de violència de gènere puguin acollir-se a el  
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. 

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Que  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  s'adhereixi  al  projecte 
VIOPET del  Ministeri  de  Drets  Socials  i  Agenda 2030 i  realitzi  accions  per  a 
visibilitzar  a  la  ciutadania  l'existència  d'aquest,  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 Sant Vicenç dels Horts 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 les rodalies.

Tercer.- Difondre i donar a conèixer el Programa Viopet a les Associacions de 
dones, a les associacions Animalistes del municipi,  associacions veïnals i Sant 
Vicenç en Xarxa per potenciar i promoure la xarxa d'acollida d'animals de dones 
víctimes de violència i l’adhesió al Programa.

Quart.-  Que s'incloguin en els protocols d'actuació del àrea  Serveis Socials, la 
presa en consideració dels casos en els quals existissin animals a càrrec de les 
víctimes, així com en els protocols policials d'intervenció en situacions de violència 
de gènere.

Cinquè.-  Que l’Ajuntament  proposi realitzar jornades de conscienciació sobre 
com el maltracte animal i la violència masclista poden interrelacionar-se.

Sisè.- Coordinar al costat de la Direcció General de Drets dels Animals activitats 
formatives per a treballadors i treballadores públics en els sectors relacionats amb 
l'atenció a víctimes de violència de gènere.  Reforçant la formació de la policia 
local,  i  d’altres  agents  públics  implicats,  en  violència  masclista,  incloent  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.

Setè- Col·laborar assumint la identificació de l'animal procedent del seu municipi 
en el cas de no estar identificat, així com l'atenció veterinària dels mateixos fins  
que es produeixi la seva entrada en un acolliment de VIOPET
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Vuitè.- Col·laborar  reservant  un nombre de places en l'alberg d'animals per a 
supòsits d'urgència adscrits al projecte VIOPET.

Novè.- El compromís d’incloure una partida pressupostaria en per fer front i ajudar 
a les entitats i/o ciutadania que formin part del programa VIOPET per gestionar 
despeses. 

Desè.-  Remetre  l'acord  plenari  d'adhesió  al  programa  VIOPET  a  la  Direcció 
General de Drets dels animals dependent del Ministeri de Drets Socials i Agenda 
2030, a les entitats animalistes del municipi i a les entitats de suport a les dones 
víctimes de violència  masclista  del  municipi,  incloent  en  la  remissió  dades de 
contacte  per  a  la  interlocució  i  coordinació  del  programa  amb  els  serveis 
municipals. 

Sant Vicenç dels Horts, a data de signatura electrònica 
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