
Á ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE A CORUÑA

AO PLENO DA CORPORACIÓN

O Grupo Municipal da Marea Atlántica, ao abeiro do Regulamento Orgánico Municipal do
Concello de A Coruña, presenta para debate e, no seu caso, aprobación no Pleno deste
Concello a seguinte,

MOCIÓN SOBRE A VIOLENCIA VICARIA

En data 21 de setembro de 2021 publicouse no BOE a Lei 14/2021, de 20 de xullo, pola que
se modifica a Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral
da violencia de xénero.

A modificación desta norma fíxose para incluír dentro do concepto de violencia de xénero o
de violencia vicaria. No propio texto aparece definida a “violencia vicaria” como: “o
homicidio, asasinato ou calquera outra forma de violencia exercida sobre as fillas ou fillos da
muller, así como sobre calquera outra persoa estreitamente unida a ela, coa finalidade de
causarlle o maior dano psicolóxico, por parte de quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por
quen mantivo con ella unha relación análoga de afectividade aínda sen convivencia”.

Neste mesmo sentido pronúnciase a medida 139 do Pacto de Estado contra a Violencia de
Xénero ao sinalar: “Facer extensivos os apoios psicosociais e dereitos laborais, as
prestacións da Seguridade Social, así como os dereitos económicos recollidos na Lei
Orgánica 1/200, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia
de Xénero, a quen padecera violencia vicaria ou violencia -por interpósita persoa-, o dano
máis extremo que pode exercer o maltratador cara unha muller: danar ou asasinas ás/aos
fillas/os”.

Ademais, o artigo 49.2 do Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra
a violencia contra a muller e a violencia doméstica (Convenio de Istambul), publicado no
BOE o día 6 de xuño de 2014 establece que: “As Partes adoptarán as medidas lexislativas
ou doutro tipo necesarias, de conformidade cos principios dos dereitos humanos e tendo en
conta a perspectiva de xénero neste tipo de violencia, para garantir unha investigación e un
procedemento efectivo polos delitos previstos no presente Convenio”.

No Estado español, durante o ano 2021, segundo datos da Delegación do Goberno contra a
Violencia de Xénero foron sete as persoas menores de idade asasinadas polos seus pais,
parellas ou exparellas. En catro destes casos existía unha denuncia previa por violencia de
xénero contra o pai biolóxico das menores asasinadas.



A pesares de que a violencia vicaria está estipulada na lexislación vixente e dos datos que
evidencian esta terrible realidade, asistimos con estupor a determinados discursos lesivos
para a conxunto da sociedade. Nesta liña se pronunciou D. Alberto Núñez Feijóo,
presidente do PP, ao manifestar publicamente que “a violencia vicaria non é violencia
machista”. Unha afirmación contraria ao ordenamento xurídico internacional de dereitos
humanos e que afonda no discurso negacionista de grupos políticos de extrema dereita.
Igualmente, na mesma dirección, se pronunciou o conselleiro andaluz de sanidade, D.
Jesús Aguirre, quen defendeu o término “violencia intrafamiliar” fronte ao de “violencia
machista”. Estes feitos aconteceron despois do acordo asinado entre o PP e VOX en
Castela e León no que se recolle a substitución da lei de violencia machista por unha lei de
violencia intrafamiliar.

Para concluír, queremos salientar que a eliminación da violencia contras as mulleres é un
reto de toda a sociedade que require dunha actuación unitaria. As violencias machistas son
moitas -económica, psicolóxica, física, obstétrica, vicaria, etc.- e negar a súa existencia non
é máis que outra forma de violencia contra a metade da poboación.

Polo exposto, o Grupo Municipal da Marea Atlántica propón ó Pleno do Concello a adopción
dos seguintes acordos:

Primeiro.- O Pleno do Concello da Coruña rexeita as declaracións públicas do presidente
do Partido Popular D. Alberto Núñez Feijóo ao ser contrarias á normativa galega de
prevención de violencia de xénero e á normativa internacional de dereitos humanos.

Segundo.- O Pleno do Concello da Coruña reitera o consenso político alcanzado en
materia de loita contra as violencias machistas e rexeita calquera tipo de discurso
negacionista en materia de igualdade de dereitos entre homes e mulleres tal e como se
sinala no artigo 14 da CE.

A Coruña, 4 de abril de 2022.

Asdo: María García Gómez

Voceira do Grupo Municipal da Marea Atlántica


