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Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article
115 del Reglament del Parlament, presenten l'esmena a la totalitat següent,
amb text alternatiu al Projecte de llei pel qual s'estableix un règim transitori
per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de vio
lència masclista que preveu el Decret 80/2Ó15, del 26 de maig (tram. 20000014/12).

Esmena
CP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat
De retorn del projecte de llei amb text alternatiu.

TEXT ALTERNATIU AL PROJECTE DE LLEI PEL QUAL
S'ESTABLEIX UN RÈGIM TRANSITORI PER A LA CONCES
SIÓ DE LES INDEMNITZACIONS I AJUTS PER A DONES
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA QUE PREVEU EL DE
CRET 80/201 5, DEL 26 DE MAIG (TRAM. 200-00014/12)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La indemnització, entesa com un dret de reparació, està contemplada tant per
la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere com per la Llei 5/2008, de r24 d'abril, del dret de
les dones a eradicar la violència masclista.

Una de les qüestions que més posa en valor la Llei 5/2008 és que reconeix la
necessitat que les víctimes de violència masclista tinguin una reparació del
dany sofert per poder facilitar-los un nou projecte vital. No obstant això, molt
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poques víctimes han vist reconegut aquest dret. Entre 2015 i 2019, només 91
dones es van beneficiar d'aquestes indemnitzacions, tot i que hi van haver
7.000 sentències condemnatòries. Segons les dades de l'any 2019, es van pro
duir 20.000 denúncies per violència masclista i més de 1.500 sentències judi
cials condemnatòries però només 10 dones van accedir a la indemnització. El
que és més greu és que dels 9 feminicidis de 201 9, només dos fills o filles d'a
questes dones van poder beneficiar-se d'aquesta indemnització.

Ni el Decret Llei 80/201 5, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a
dones victimes de violencia masclista que estableixen l'article 47 de la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violencia masclista, i
l'article 27 de la Llei orgánica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de pro
tecció integral contra la violencia de genere, ni el Decret Llei 4/2020, de 1 O de
març, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les indem
nitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el
Decret 80/2015, de 26 de maig, no garanteixen que la concessió de les in
demnitzacions i ajuts per a les dones a les quals es dirigeix aconsegueixin allò
previst a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la vio
lència masclista. De fet, la memòria que acompanya el Decret Llei 4/2020
constata que amb les modificacions adoptades només 55 dones podrien bene
ficiar-se en 2020 d'aquests ajuts als quals tenen dret per llei.

És urgent ampliar la quantitat de dones que tinguin accés a les indemnitzaci
ons acostant-se a l'esperit de la Llei 5/2008 i la necessària reparació.

Segons l'Informe justificatiu de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya per a la modificació del Decret 80/201 5, de 26
de maig, s'han identificat tres factors principals que dificulten l'accés a les in
demnitzacions per part de les víctimes.

El principal impediment és el reconeixement de les seqüeles en les sentencies
judicials, que no solen fer-ne menció, o la dificultat d'establir 'causalitat segu
ra' entre les seqüeles i la violència masclista patida a partir d'un examen mè
dic. Habilitar els serveis especialitzats en el tractament i recuperació de les
dones que han patit violència masclista perquè puguin certificar aquesta rela
ció causal a partir del seguiment de les víctimes no és suficient, ja que aquests
serveis "atenen un nombre molt reduït de dones. La xarxa d'atenció a víctimes
dé violència masclista arribà a Catalunya a només una de cada deu dones qüe
s'estima són víctimes de violència masclista. Aquest 10% es reparteix, a més,
entre les que són ateses pels serveis d'atenció especialitzada (SIE) i les que re
ben assistència en els serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD).
Cal, per això, establir altres mecanismes addicionals que permetin que les se
qüeles quedin clarament plasmades en les sentències judicials així com també
aquelles seqüeles psicològiques que ara rarament en formen part. Per la con
secució d'aquest objectiu, la Generalitat de Catalunya ha de garantir
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l'adequada formació i especialització dels forenses que intervenen en els judi
cis.

Un altre dels factors acreditats que dificulten l'accés a les indemnitzacions i
ajudes és la manca de coneixement per part de les víctimes de la seva existèn
cia així com el seu dret a sol licitar-Ies. Per evitar aquesta desinformació es
constata la necessitat d'introduir robligació que els serveis socials que les ate
nen informin de la seva existència però també que aquesta informació la rebin
dels altres serveis que intervenen en ei procés d'atenció i en les seves dife
rents etapes.

A més, cal establir un mecanisme específic perquè totes les víctimes de violèn
cia masclista, en especial aquelles que tenen una sentència condemnatòria,
puguin rebre informació clara sobre el dret a percebre les indemnitzacions i
ajuts previstos i ampliar, addicionalment, el termini en què poden sol·licitar-les
facilitant que hagin tingut el temps suficient per recuperar-se i assumir el dany
sofert.

En el cas de les indemnitzacions a un fill o filla d'una víctima mortal és neces
sari que aquesta s'assimili a les indemnitzacions concedides en supòsits de
mort per situacions equiparables i per això aquest projecte proposa, seguint el
camí adoptat per la Comunitat Valenciana en él seu Decret 20/2018, del 9 de
març, homologar la indemnització amb la de les víctimes del terrorisme.
La quantitat de 5.691.20 € reflectida en la Memòria Econòmica que el Govern
acompanyava el Decret Llei 4/2020, és totalment insuficient perquè els fills i
filles afrontin el seu futur amb dignitat i possibilitats.

Per últim, i en el cas de la indemnitzacions regulades a la Llei 5/2008, del 24
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, es consideraran
estimades totes aquelles sol·licituds que en el termini de 3 mesos no hagin
obtingut resposta. Totes aquelles víctimes a les quals se'ls denegui la indem
nització han de rebre una explicació per part de l'administració considerant la
gravetat i l'especial sensibilitat que ha de comportar l'abordatge de les violèn
cies contra les dones.

La llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas
clista va ser innovadora perquè va establir per primera vegada el dret a la re
cuperació i a la reparació. Preveia indemnitzar les víctimes en funció del dany
causat, de les seqüeles en la seva salut física i psíquica així com la creació d'un
fons per cobrir impagaments de pensions i la garantia de rebre un tractament
adequat i efectiu. Han passat dotze anys però cap d'aquestes qüestions no
s'han fet realitat. És hora de prioritzar i desplegar la normativa i els recursos
per fer realitat una llei que representa una demanda social de primer ordre.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar pre
senta el següent:

PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES MODIFICA EL RÈGIM JU
RÍDIC ESTABLERT PEL DECRET 80/2015, DEL 26 DE
MAIG, REGULADOR DE LES INDEMNITZACIONS I AJUTS
PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS
SEUS FILLS I FILLES

Article únic

S'estableix una nova redacció dels articles 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 del Decret
80/201 5, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes
de violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i l'article 27 de la
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere que passen a tenir el text següent:
«Article 3. Persones beneficiàries i requisits
3.1 Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica que regu
la aquest capítol:
a) Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista que
especifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril, pateixin seqüeles, lesions corporals o
danys en la salut física o psíquica de caràcter greu. Les referències a les dones
incloses en aquest capítol inclouen també les nenes i adolescents.
b) Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista que
siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el mo
ment de la mort.
3.2 Als efectes d'aquest Decret, s'entén que tenen caràcter greu totes aquelles
seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica que requerei
xin objectivament per a la seva curació, a més d'una primera assistència facul
tativa, un tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La simple vigilància o se
guiment facultatiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.
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3.3 Als efectes d'aquest Decret, es considera que els fills i filles de víctimes
mortals depenien econòmicament de la mare en el moment de la seva mort si
convivien amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La separació
transitòria motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o
altres causes similars, i per supòsits de força major, no es considera trenca
ment de la convivència. També s'entén que hi ha convivència quan aquesta es
trobi interrompuda per motius derivats de la situació de violència masclista.
3.4 Per ser beneficiàries d'aquesta indemnització, les persones sol·licitants han
de viure a Catalunya. Als efectes d'aquest Decret, es considera que viuen a Ca
talunya les persones que puguin demostrar-ho per qualsevol mitjà admès en
dret que acrediti que resideixen a Catalunya amb caràcter estable. En qualse
vol cas, es considera que compleixen aquest requisit les persones que estiguin
empadronades en un municipi de Catalunya. Així mateix, són persones benefi
ciàries, encara que no visquin à Catalunya, les dones i els seus fills o filles, si
s'escau, quan la dona víctima treballi a Catalunya i els fets causants del dret a
la indemnització hagin succeït a Catalunya.»

«Article 4. Naixement del dret i prescripció
Tenen dret a les indemnitzacions que regula aquest Decret les persones bene
ficiàries que estableix l'article anterior, sempre que hi hagi una resolució judi
cial que acrediti que la sol·licitant o la mare del sol·licitant ha estat víctima de
violència masclista.
El dret a sol·licitar la indemnització prescriu al cap de cinc anys a comptar de
la data de notificació de la resolució judicial a la qual es refereix l'apartat ante
rior. »

«Article 5. Competència
La competència per a la tramitació i la resolució dels procediments per al reco
neixement de les indemnitzacions que regula aquest capítol correspon a la
Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista del Departament de
Treball, Afers Socials I Famílies o unitat directiva que la substitueixi.»

«Article 7. Sol·licituds
7.1 L'expedient de la indemnització econòmica s'inicia a sol·licitud de la dona
interessada o dels fills o filles de víctimes mortals davant l'òrgan competent,
mitjançant l'imprès establert a aquest efecte. En el cas que les dones o els fills
o filles sol·licitants siguin menors d'edat no emancipats, o que la persona be
neficiària estigui incapacitada o immersa dins d'un procediment judicial de
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modificació de la capacitat d'obrar o estigui en situació le^hd^aqjarcitació
pel qual no pugui tramitar la sol·licitud per ella mateixa, el formulari de
sol·licitud l'ha de presentar qui acrediti exercir la tutoria, en tingui la represen
tació legal o n'exerceixi la guarda de fet. En aquest cas, també s'ha d'informar
la persona beneficiària de tot.el procediment i de la resolució. En tot cas, la
indemnització econòmica no la pot administrar l'autor o inductor de la violèn
cia.
7.2 El formulari de sol·licitud es pot obtenir a l'apartat Tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), així com a les oficines del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
7.3 El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i acompanyat de la do
cumentació acreditativa que indica l'article 8, s'ha de presentar a les oficines
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sens perjudici del que dis
posa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment adminis
tratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, en el moment en què es disposi del formulari electrònic, les
sol·licituds també es poden presentar electrònicament des de l'apartat Tràmits
del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
7.4 Els i les professionals de la xarxa de serveis socials i de les Oficines d'aten
ció a la víctima del delicte han de facilitar informació sobre la presentació de la
sol·licitud i sobre els ajuts i les indemnitzacions que es regulen en aquest De
cret.»

«Article 8. Documentació
8.1 El formulari de sol·licitud ha d'anar acompanyat de la documentació se
güent;
a) Documentació que s'ha d'aportar quan la beneficiària és la dona víctima de
violència masclista:
a.l NIE, si s'escau, de la dona o del seu representant.
a.2 Documentació acreditativa de la representativitat, si s'escau, d'acord amb
el que estableix l'article 7.1.
a.3 Sentència definitiva, o definitiva i ferma, que acrediti que la sol·licitant ha
estat víctima de qualsevol de les formes de violència masclista que especifica
la Llei 5/2008, del 24 d'abril, i que li hagi generat seqüeles, lesions corporals o
danys en la salut física o psíquica.
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En el cas que la resolució judicial referida no determini expressament l'abast
de les seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de la
víctima, la dona sol·licitant ha d'aportar també una certificació de les actuaci
ons judicials on consti l'infórme del metge o metgessa forense o, si no li és
possible, l'infórme d'alta o un informe mèdic acreditatiu de la gravetat de les
seqüeles, lesions o danys, que ha d'emetre un metge del sistema sanitari inte
gral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) o un metge de la xarxa de salut
pública de Catalunya, o un informe emès per un servei especialitzat en la re
cuperació de dones en situació de violència masclista.
a.4 En el cas de persones que tinguin dret a la indemnització per treballar a
Catalunya, s'ha d'aportar el contracte de treball o documentació acreditativa
d'aquesta circumstància.
a.5 En el cas de dones seropositives respecte al virus de la immunodeficiència
humana, informe mèdic que acrediti aquesta circumstància.
a.6 Excepcionalment, si la dona no està empadronada en un municipi de Cata
lunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràcter
estable.
b) Documentació addicional que s'ha d'aportar quan els beneficiaris són els
fills 0 filles de víctimes mortals:
b.l NIE, si s'escau.
b.2 Llibre de família complet o document acreditatiu de la filiació expedit pel
Registre Civil.
b.3 Documentació acreditativa de la representació del menor o dels menors
d'acord amb el que estableix l'article 7.1.
b.4 Resolució judicial o informe del Ministeri Fiscal que acrediti que la mare ha
estat víctima mortal de qualsevol de les formes de violència masclista que es
pecifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril.
b.5 Excepcionalment, si la dona no estava empadronada en un municipi de
Catalunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràc
ter estable.
8.2 En el cas que els sol·licitants no autoritzin el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies a consultar les dades, cal adjuntar al formulari de sol·licitud
la documentació següent:
a) Original o còpia compulsada del DNI, NIF o NIE de la persona sol·licitant.
b) Certificat d'empadronament.
c) Resolució de reconeixement del grau de discapacitat.
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d) Certificat de defunció, si s'escau. _

e) Certificat de convivencia o document que acrediti la convivencia amb la do
na víctima mortal de violencia masclista en el moment de la defunció.
8.3 La presentació d'aquesta documentació no és necessària en cas que s'hagi
aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència de l'Administració actu
ant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació
i que les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l'aporta
ció de documents

es

pot substituir

per una declaració de la persona

sol·licitant, que s'inclou a l'imprès de sol·licitud, en la qual declari que no s'han
produït modificacions en les dades que consten en la documentació presenta
da. S'hi ha d'especificar l'expedient per al qual es va aportar la documentació
esmentada.
8.4 Les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de la indemnit
zació no disposin de tots els documents requerits, se les ha d'informar detalla
dament de les tramitacions corresponents per poder assolir la condició de be
neficiàries de la indemnització. »

«Article 9 Termini per resoldre el procediment
9.1 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució ex
pressa, les sol·licituds s'entenen estimades per silenci administratiu.
9.2 En el moment en què es disposi del formulari electrònic, la resolució s'ha
de notificar a les persones interessades, preferentment, per mitjans electrò
nics, en els termes dels articles 43.3 i 5 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
sempre que la persona sol·licitant hagi consentit expressament, mitjançant el
formulari de sol·licitud, la notificació per mitjans electrònics. Així mateix, la
persona sol·licitant pot exercir en qualsevol moment del procediment el dret a
utilitzar un mitjà no electrònic i a revocar el consentiment per a les comunica
cions electròniques sempre que ho sol·liciti de forma expressa. Les notificaci
ons electròniques es fan a través del web www.aencat.cat/ovt. a l'espai Notifi
cacions electròniques.
9.3 L'òrgan responsable d'atorgar l'ajut ha d'actuar amb la màxima celeritat i
en col·laboració amb els serveis socials, articulant protocols d'actuació que
garanteixin la seguretat tècnica de la transmissió de dades i que assegurin la
intimitat de les dades de caràcter personal, en compliment del que estableix la
Llei orgànica 1 5/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. »

«Article 10
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10.1 L'import de la indemnització econòmica que correspon a la dona en situ
ació de violència masclista i als descendents de víctimes mortals és el següent:
a) En el cas de dones que com a conseqüència de violència masclista pateixin
seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter
greu, l'import de la indemnització és de cinc vegades l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya mensual.

b) En el cas de filis o filies de victimes mortals a conseqüència de violència
masclista, l'import de la indemnització es fixa en el 30 % de l'import previst pel
mateix supòsit a l'annex I de la Llei 29/201 1, de 22 de setembre, de Reconei
xement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme. En cas de concurrèn
cia de descendents, cada fill o filla té dret a rebre aquesta quantitat.

10.2 Si la dona que ha de percebre la Indemnització té reconeguda la condició
de discapacitada amb un grau igual o superior al 33% o es tracta d'una dona
seropositiva respecte al virus de la immunodeficiència humana, aquesta quan
titat s'ha d'incrementar en un 25%, d'acord amb els articles 71.2 i 72 de la Llei
5/2008, de 24 d'abril.

10.3 La indemnització econòmica es concedeix una sola vegada i l'abonament
es du a terme en un sol pagament. »

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional única. Protocols d'informació
1. Tots els professionals implicats en l'atenció a les víctimes de violència mas
clista, inclosos els de la xarxa de serveis socials, la xarxa de salut, els cossos
policials i els funcionaris de justícia estaran obligats a informar sobre
l'existència d'indemnitzacions i ajudes.
2. L'administració crearà un sistema centralitzat per informar a totes les vícti
mes de violència masclista, no només aquelles queja tenen una sentència, del
dret a accedir a aquestes indemnitzacions.
3. Per tal de complir amb els dos apartats anteriors, els departaments corres
ponents crearan els protocols necessaris per tal de proporcionar aquesta in
formació de les indemnitzacions i ajudes previstes així com l'establiment dels
mecanismes de coordinació entre els diferents agents que actuen en matèria
de violència masclista.
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ENTRADA NÚM.

DISPOSICIONS FINALS

N.T.

Disposició final primera. Coordinació interdepartamental
En el termini de dotze mesos, el Govern elaborarà un Decret en el què es mate
rialitzi

la

coòrdinació

entre

el

departament

competent

en

matèria

d'indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista i els de
partaments de Salut, justícia i Interior per tal que des d'aquestes instàncies
s'adoptin els mecanismes necessaris perquè les dones de violència masclista i
els seus fills i filles accedeixin a la informació d'ajudes i indemnitzacions a les
que tenen dret.

Disposició Anal segona. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d'aquesta Llei puguin
comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de
l'exercici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Disposició Anal tercera. Habilitació
Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d'in
demnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista perquè pugui
aprovar les disposicions necessàries per a l'efectivitat i el control de l'execució
d'aquest Decret llei.

Disposició Anal quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà de ia seva publicació al Diari Oficial de la

Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2020

Beatriz Silva Gallardo

ranadds Caliano
Portaveu del GP PSC-Units

Diputada del GP PSC-Units

Model: 200 Esmena a la totalitat amb text alternatiu al projecte de llei

10

