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Alícia Romero Llano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles lll.bi 1 38.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de
llei següent i sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única:

Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la
violencia masclista relativa a les indemnitzacions i ajuts
per a dones victimes de violencia masclista i les seves filles
i fills

Exposició de motius

Un dels" aspectes més valuosos amb el qual es va dotar la Llei 5/2008, de 24
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, va ser l'establiment
del dret a la recuperació i a la reparació integral de les dones, així com la
introducció del concepte de prevenció de la violència masclista. Entre d'altres
mesures, es preveia indemnitzar les víctimes en funció del dany causat, de les
seqüeles en la seva salut física i psíquica, la creació d'un fons per cobrir
impagaments de pensions així com la garantia de rebre un tractament adequat
i efectiu.
Han passat dotze anys i cap d'aquestes qüestions s'ha fet realitat. Entre el 201 5
i el 2019, Catalunya va registrar més de 7.000 sentències condemnatòries per
violència masclista. Malgrat que la llei estableix que totes les dones víctimes de
violència masclista que pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut
física o psíquica de caràcter greu tenen dret a percebre del Govern una
indemnització, només 91 dones van poder accedir a aquests ajuts. Dels nou
feminicidis registrats durant el 2019, només dos orfes de dones assassinades
per violència masclista van poder accedir al benefici al qual tenen dret per llei.
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' Ni el Decret 80/201 5, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones
victimes de violència masclista que estableix l'article 47 de la Llei 5/2008, de
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; ni la Llei 1 7/2020, del 22 de desembre, de
modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista; ni el Decret Llei 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un règim
transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes
de violència masclista, que preveu el Decret 80/201 5, de 26 de maig,
garanteixen que la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a les dones a les
quals es dirigeixen aconsegueixin allò previst a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista. De fet, la memòria que
acompanya el Decret Llei 4/2020 constata que, amb les modificacions
adoptades, només 55 dones podrien beneficiar-se en 2020 d'aquests ajuts als
quals tenen dret per llei.
Per tot això, és urgent ampliar el nombre de dones que tinguin accés efectiu a
les indemnitzacions i a la necessària reparació per tal de apropar-se a l'esperit
original de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
Un dels principals impediments per a l'accés a les indemnitzacions és el
reconeixement de les seqüeles en les sentències judicials, que no solen fer-ne
menció, o la dificultat d'establir 'causalitat segura' entre les seqüeles i la
violència masclista patida a partir d'un examen mèdic. Habilitar els serveis
especialitzats en el tractament i recuperació de les dones que han patit violència
masclista perquè puguin certificar aquesta relació causal a partir del seguiment
de les víctimes no és suficient, ja que aquests serveis atenen a un nombre molt
reduït de dones. La xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones que
pateixen violència masclista arribava a Catalunya en l'any 201 9 a només una de
cada deu dones que s'estima que són víctimes de violència masclista. Aquest
10% es distribuïa, a més, entre les que són ateses pels Serveis d'Intervenció
Especialitzada en violència masclista (SIE) i les que reben assistència en els
Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
Cal, per això, establir altres mecanismes addicionals que permetin que les
seqüeles quedin clarament plasmades en les sentències judicials, així com
també aquelles seqüeles psicològiques que ara rarament en formen part. Pera
la consecució d'aquest objectiu, la Generalitat de Catalunya ha de garantir
l'adequada formació i especialització dels forenses que intervenen en els judicis.
Un altre dels factors acreditats que dificulta l'accés a les indemnitzacions i
ajudes és la manca de coneixement per part de les víctimes de la seva existència,
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així com el seu dret a sol licitar-Ies. Per evitar aquesta desinformació es constata
la necessitat d'introduir l'obligació de què els serveis socials que les atenen
informin de la seva existència, però també que aquesta informació la rebin des
dels altres serveis que intervenen en el procés d'atenció i en les seves diferents
etapes.
A més, cal establir un mecanisme específic perquè totes les víctimes de violència
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.
Ens trobem davant d'un cas d'emergència nacional, ja que des que existeixen
dades oficials, aquestes indiquen que només a l'Estat espanyol han estat
assassinades més dones i els seus fills i filles que víctimes del terrorisme d'ETA.
De la mateixa manera que la violència terrorista, la violència masclista ha deixat
de ser un fet privat i domèstic per ser socialitzat i convertit en un conflicte
polític, social, cultural i simbòlic.
És per això que, en el cas de les indemnitzacions als orfes d'una dona víctima
mortal per violència masclista és necessari que els imports d'aquestes
s'assimilin a les indemnitzacions concedides en supòsits de mort per situacions
equiparables i per això aquesta proposta pretén, seguint el camí encetat per la
Comunitat Valenciana, en el seu Decret 20/201 8, de 9 de març, del Consell, de
modificació del Decret 63/2014, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament
per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les
víctimes de violència sobre la dona, en el seu àmbit territorial, homologar la
indemnització amb la de les víctimes del terrorisme.
Això permetria que les filles i fills de dones assassinades per violència masclista
rebessin, si s'adopten els criteris seguits per la Comunitat Valenciana, que
compta amb la seva llei pròpia sobre víctimes del terrorisme, la Llei 1/2004, de
24 de maig, de la Generalitat, d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme, 73.500
euros en comptes de la indemnització per als i les orfes de deu vegades
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya mensual fixada en el vigent
Decret 80/2015 de 5.691,20 euros, segons queda reflectit en la Memòria
Econòmica que el Govern va publicar acompanyant el Decret llei 4/2020, de 1 0
de març, una xifra molt més adequada per acarar el futur amb dignitat i
possibilitats reals.
S'inclou també, amb l'objectiu de protegir els drets dels menors d'edat, la
possibilitat de suspensió cautelar del pagament de la indemnització dels fills i
filles menors d'edat fins que aquests compleixin els 18 anys, així com la
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suspensió en el cas de què la persona que exerceixi la seva tutela tingui la
condició d'investigada, acusada o condemnada per la mort de la dona víctima
de violència de gènere i la previsió de que la indemnització económica no pugui
ser administrada per l'autor o inductor de la violència.
És per tot allò
de 24 d'abril,
d'incorporar a
les dones i les

^

que proposem una modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per tal
la llei aquestes millores per a la ciutadania i, especialment, per a
seves filles i fills.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta
la següent;

Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la
violencia masclista relativa a les indemnitzacions i ajuts
per a dones victimes de violencia masclista i les seves filles
i fills

Article únic. Modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret
de les dones a eradicar la violència masclista, que queda redactat de la manera
següent:
Article 47 Indemnitzacions
1. Les dones que, com a conseqüència de les formes de violència masclista
especificades per aquesta llei pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la
salut física o psíquica de caràcter greu tenen dret a percebre del Govern un
pagament únic d'una indemnització de cinc vegades l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya mensual, en les condicions i amb els requisits que
s'estableixin per reglament.
En el cas de que la dona que ha de percebre la indemnització tingui 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 quantitat s'ha d'incrementar en un 25% d'acord amb els articles 71.2 i
72 d'aquesta llei.
2. Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de qualsevol de les formes
de violència masclista especificades per aquesta llei, que siguin menors de vint-
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i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort de la
mare tenen dret a la percepció, en un pagament únic, d'una indemnització fixada
en el 30% de l'import previst pel mateix supòsit a l'annex I de la Llei 29/2011,
de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del
Terrorisme, en les condicions i amb els requisits que s'estableixin de forma
reglamentària.
3. El pagament de la indemnització dels fills i filles menors d'edat de víctimes
mortals a conseqüència de qualsevol de les formes de violència masclista
especificades per aquesta llei podrà ser suspès cautelarment fins que aquests
compleixin els 1 8 anys. També es pot suspendre cautelarment en el cas de què
la persona que exerceixi la seva tutela tingui la condició d'investigada, acusada
o condemnada per la mort de la dona víctima de violència de gènere, o quan
sigui aquesta persona la que completi la capacitat d'obrar de la persona
beneficiària. En qualsevol cas, si la víctima és menor d'edat, la indemnització
econòmica no pot ésser administrada per l'autor o inductor de la violència.
4. Les quanties a què fan referència els apartats anteriors són compatibles amb
la percepció de les indemnitzacions que s'estableixin en sentència judicial,
qualsevol altra indemnització derivada dels danys ocasionats per la defunció de
la víctima de violència de gènere o amb altres prestacions econòmiques,
públiques o privades, que legalment els puguin correspondre a les persones
beneficiaries.
5. La indemnització econòmica es concedeix una sola vegada, es podrà sol·licitar
fins als cinc anys a comptar des de la data de notificació de la resolució judicial
que acrediti que la sol·licitant o la mare del o de la sol·licitant ha estat víctima
de violència masclista i l'abonament es durà a terme en un sol pagament.
6. En el cas de produir-se una sentència ferma on es declari la no existència de
violència vers les dones, els beneficiaris de la indemnització estaran obligats a
la devolució de la mateixa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional única. Protocols d'informació
1. Tots els professionals implicats en l'atenció a les víctimes de violència
masclista, inclosos els de la xarxa de serveis socials i de les Oficines d'atenció a
la víctima del delicte, la xarxa de salut, els cossos policials i els funcionaris de
justícia estaran obligats a informar sobre l'existència d'indemnitzacions i ajudes.
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2. L'Administració crearà un sistema centralitzat per informar a totes les víctimes
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
corresponents crearan els protocols necessaris per tal de proporcionar aquesta
informació 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.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera. Coordinació interdepartamental
En el termini de dotze mesos, el Govern elaborarà un Decret en el què es
materialitzi la coordinació entre el departament competent en matèria
d'indemnitzacions i ajuts per a descendents de dones víctimes de violència
masclista i els departaments de Salut, Justícia i Interior per tal que des d'aquestes
instàncies s'adoptin els mecanismes necessaris perquè els fills i filles de les
dones víctimes de violència masclista accedeixin a la informació d'ajudes i
indemnitzacions a les que tenen dret.

Disposició final 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 final tercera. Habilitació
Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria
d'indemnitzacions 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'aquesta Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021

Alicia Romero Llano
Portaveu del CP PSC-Units

y Beatriz Silva Gallardo
Diputada del CP PSC-Units
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