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MINISTERI 
DE TREBALL I AFERS SOCIALS

 20788 REIAL DECRET 1452/2005, de 2 de desembre, 
pel qual es regula l’ajuda econòmica que esta-
bleix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, de mesures de protecció inte-
gral contra la violència de gènere. («BOE» 301, 
de 17-12-2005.)

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesu-
res de protecció integral contra la violència de gènere, a 
l’article 27, estableix el dret a percebre una ajuda econò-
mica que tenen les dones víctimes de violència de gènere 
que se situïn en un determinat nivell de rendes i respecte 
a les quals es consideri que, a causa de l’edat, la falta de 
preparació general o especialitzada i circumstàncies 
socials, tindran especials dificultats per trobar feina. Es 
tracta d’un dret subjectiu mitjançant el qual aquesta Llei 
orgànica assegura un dels seus principis rectors, recollit a 
l’article 2, lletra e), que és garantir drets econòmics per a 
les dones víctimes de violència de gènere, amb la finalitat 
de facilitar la seva integració social.

El reconeixement d’aquest dret requereix l’acreditació 
per part de la víctima d’insuficiència de recursos econò-
mics, situats en uns ingressos iguals o inferiors al 75% del 
salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcio-
nal de les pagues extraordinàries; així com un informe del 
Servei Públic d’Ocupació competent en què es prevegi, de 
manera fonamentada, i durant el disseny del seu itinerari 
personal d’inserció laboral, que la seva inclusió en els 
programes d’ocupació específics que s’estableixin per a 
aquestes víctimes, previsió que recull l’article 22 de l’es-
mentada Llei orgànica, no millorarà substancialment la 
seva ocupabilitat.

Aquest informe, necessari per al reconeixement 
d’aquest dret, l’ha d’emetre el Servei Públic d’Ocupació 
competent amb caràcter excepcional i per al moment en 
què es tramiti la concessió de l’ajuda, perquè han de que-
dar salvaguardats els objectius principals que persegueix 
la política d’ocupació, un dels quals és assegurar políti-
ques adequades d’integració laboral als col·lectius que 
tenen més dificultats, i garantir-los l’aplicació de políti-
ques actives d’ocupació, garantia que constitueix, al seu 
torn, una de les finalitats del Sistema Nacional d’Ocupa-
ció, per la qual cosa, en cas que desapareguin o es modi-
fiquin les circumstàncies que facin preveure la no-ocupa-
bilitat de la víctima, s’ha de reprendre l’itinerari d’inserció 
professional.

Les ajudes consisteixen en un pagament únic que s’ha 
de modular en funció de les responsabilitats familiars o 
del grau de minusvalidesa de la víctima o d’algun dels 
familiars al seu càrrec, o pels dos conceptes. El procedi-
ment de concessió i pagament de les ajudes correspon a 
les administracions competents en matèria de serveis 
socials i són finançades amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat.

La possibilitat de modulació de la quantia de l’ajuda 
econòmica atenent les circumstàncies abans esmentades, 
així com la necessitat de concretar millor els factors que 
influeixen en la capacitat d’inserció professional de la 
dona víctima de violència de gènere, aconsella el desple-
gament reglamentari de l’article 27, amb la finalitat d’asse-
gurar l’aplicació correcta de la norma i garantir el principi 
de seguretat jurídica i la igualtat en l’accés al dret recone-
gut, sense detriment de les competències exclusives de 
les comunitats autònomes per establir el procediment de 
concessió de l’ajuda.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i 
Melilla, a través de la Conferència Sectorial de la Dona, 
així com les organitzacions no governamentals de dones.

També s’ha tingut en compte l’informe elaborat pel 
Consell Econòmic i Social.

D’altra banda, la disposició final quarta de la Llei orgà-
nica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, habilita el Govern 
per dictar les disposicions necessàries per a la seva apli-
cació.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Admi-
nistracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 2 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular l’ajuda eco-
nòmica que preveu l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral con-
tra la violència de gènere, dirigida a les víctimes de vio-
lència de gènere per a les quals s’acrediti insuficiència de 
recursos i unes dificultats especials per trobar feina.

Article 2. Acreditació de la situació de violència de gènere.

Les situacions de violència de gènere que donen lloc 
al reconeixement del dret a l’ajuda econòmica que regula 
aquest Reial decret s’acrediten amb l’ordre de protecció a 
favor de la víctima. Excepcionalment, és títol d’acreditació 
d’aquesta situació l’informe del ministeri fiscal que indi-
qui l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de 
violència de gènere mentre no es dicta l’ordre de protec-
ció.

Article 3. Requisits d’accés.

Per ser beneficiària del dret a l’ajuda econòmica, la 
dona víctima de violència de gènere ha de complir, en la 
data de sol·licitud de l’ajuda, els requisits següents:

a) No tenir rendes que, en còmput mensual, superin 
el 75 per cent del salari mínim interprofessional vigent, 
exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinà-
ries.

b) Tenir especials dificultats per trobar feina, cosa 
que s’acredita per mitjà de l’informe del Servei Públic 
d’Ocupació

Article 4. Determinació de les rendes.

Als efectes de determinar el requisit de falta de ren-
des, només s’han de tenir en compte les rendes o els 
ingressos de què disposi o pugui disposar la sol·licitant 
de l’ajuda, i a aquests efectes no es computen les rendes 
o els ingressos d’altres membres de la unitat familiar que 
convisquin amb la víctima.

Si la sol·licitant de l’ajuda té responsabilitats familiars, 
s’entén que compleix el requisit de carència de rendes 
quan la renda mensual del conjunt de la unitat familiar, 
dividida pel nombre de membres que la componen, no 
superi el 75% del salari mínim interprofessional.

Es consideren rendes o ingressos computables quals-
sevol béns, drets o rendiments de què disposi o pugui 
disposar la víctima de violència de gènere derivats del 
treball, del capital mobiliari o immobiliari, incloent-hi els 
increments de patrimoni, de les activitats econòmiques i 
els de naturalesa prestacional, llevat de les assignacions 
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econòmiques de la Seguretat Social per fill o menor aco-
llit a càrrec. També es consideren els rendiments que es 
puguin deduir de l’import econòmic del patrimoni, apli-
cant al seu valor el 50 per cent del tipus de l’interès legal 
del diner vigent, amb l’excepció de l’habitatge habitual-
ment ocupat per la víctima i dels béns les rendes dels 
quals hagin estat computades.

Les rendes que no procedeixin del treball i es percebin 
amb una periodicitat superior al mes es computen a 
aquests efectes prorratejant-se mensualment.

Article 5. L’informe del Servei Públic d’Ocupació.

L’informe del Servei Públic d’Ocupació competent ha 
de fer constar que la dona que sol·licita aquesta ajuda, a 
causa de l’edat, la falta de preparació general o especialit-
zada i circumstàncies socials, no millorarà de manera 
substancial la seva ocupabilitat per la seva participació en 
els programes d’ocupació específics establerts per a la 
seva inserció professional.

A aquest efecte, en l’elaboració de l’itinerari personal 
d’inserció laboral s’ha de valorar cadascun dels factors 
esmentats a l’apartat anterior i la incidència conjunta 
d’aquests factors en la capacitat d’inserció professional 
de la víctima i sobre la millora de la seva ocupabilitat. En 
l’apreciació de l’edat, s’han de tenir en compte les edats 
de les quals el Servei Públic d’Ocupació, d’acord amb la 
seva experiència, pugui inferir la dificultat per a la inserció 
laboral. Pel que fa a les circumstàncies relatives a la pre-
paració general o especialitzada de la víctima, s’han de 
considerar, fonamentalment, els casos de falta total d’es-
colarització o, si s’escau, d’analfabetisme funcional. En la 
valoració de les circumstàncies socials s’han d’atendre 
les relacionades amb la situació de violència soferta i la 
seva repercussió en la participació o aprofitament dels 
programes d’inserció, amb el grau de minusvalidesa 
reconegut, i també qualsevol altra que, segons el parer 
del Servei Públic d’Ocupació competent, pugui incidir en 
l’ocupabilitat de la víctima.

Article 6. Quantia de l’ajuda.

1. L’import d’aquesta ajuda és equivalent, amb caràc-
ter general, al de sis mesos de subsidi per desocupació.

2. Quan la víctima de violència de gènere tingui res-
ponsabilitats familiars, l’import de l’ajuda ha de ser l’equi-
valent a:

a) Dotze mesos de subsidi per desocupació, quan la 
víctima tingui a càrrec seu un familiar o menor acollit.

b) Divuit mesos de subsidi per desocupació, quan la 
víctima tingui a càrrec seu dos o més familiars o menors 
acollits, o un familiar i un menor acollit.

3. Quan la víctima de violència de gènere tingui 
reconegut oficialment un grau de minusvalidesa igual o 
superior al 33 per cent, l’import de l’ajuda ha de ser equi-
valent a:

a) Dotze mesos de subsidi per desocupació, quan la 
víctima no tingui responsabilitats familiars.

b) Divuit mesos de subsidi per desocupació, quan la 
víctima tingui a càrrec seu un familiar o un menor acollit.

c) Vint-i-quatre mesos de subsidi per desocupació, 
quan la víctima tingui a càrrec seu dos o més familiars o 
menors acollits, o un familiar i un menor acollit.

4. Quan la víctima de violència de gènere tingui a 
càrrec seu un familiar o un menor acollit, que tingui 
reconegut oficialment un grau de minusvalidesa igual o 
superior al 33 per cent, l’import de l’ajuda ha de ser equi-
valent a:

a) Divuit mesos de subsidi per desocupació, quan la 
víctima tingui a càrrec seu un familiar o menor acollit.

b) Vint-i-quatre mesos de subsidi per desocupació, 
quan la víctima tingui a càrrec seu dos o més familiars o 
menors acollits, o un familiar i un menor acollit.

5. Quan la víctima de violència de gènere amb res-
ponsabilitats familiars o el familiar o menor acollit amb 
qui convisqui tingui reconegut oficialment un grau de 
minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, l’import de 
l’ajuda ha de ser equivalent a vint-i-quatre mesos de sub-
sidi per desocupació.

6. Quan la víctima de violència de gènere i el familiar 
o menor acollit amb qui convisqui tinguin reconegut ofi-
cialment un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 
per cent, l’import de l’ajuda ha de ser equivalent a vint-i-
quatre mesos de subsidi per desocupació.

Article 7. Responsabilitats familiars.

Als efectes del que preveu aquest Reial decret, hi ha 
responsabilitats familiars quan la beneficiària tingui a càr-
rec seu, com a mínim, un familiar, per consanguinitat o 
afinitat fins al segon grau inclusivament, amb el qual con-
visqui. No es consideren a càrrec els familiars amb rendes 
de qualsevol naturalesa superiors al salari mínim inter-
professional, exclosa la part proporcional de dues pagues 
extraordinàries.

Les responsabilitats familiars han de concórrer en el 
moment de la sol·licitud, excepte en el cas de filles i fills 
que neixin dins els tres-cents dies següents. En aquest cas 
escau revisar la quantia de l’ajuda percebuda per ade-
quar-la a la quantitat que li hauria correspost si, en la data 
de la sol·licitud, haguessin concorregut aquestes respon-
sabilitats.

S’entén que hi ha convivència quan aquesta estigui 
interrompuda per motius derivats de la situació de violèn-
cia de gènere.

No és necessària la convivència quan hi hagi l’obliga-
ció d’aliments en virtut d’un conveni o una resolució judi-
cial. Es considera convivència, llevat que hi hagi una 
prova en contra, si els familiars tenen reconeguda la con-
dició de beneficiaris d’assistència sanitària de la Segure-
tat Social en el document que estigui estès a nom de la 
víctima.

Article 8. Tramitació i pagament de l’ajuda.

1. Aquestes ajudes les concedeixen i abonen en un 
pagament únic les administracions competents en matè-
ria de serveis socials, de conformitat amb les seves nor-
mes de procediment.

2. En la regulació del procediment de concessió les 
administracions competents en matèria de serveis socials 
han de vigilar i garantir que totes les fases del procedi-
ment es realitzin amb la màxima celeritat i simplicitat de 
tràmits.

Els procediments de concessió han de ser accessibles, 
en tots els tràmits, a les persones amb discapacitat.

3. El Ministeri de Treball i Afers Socials ha de reem-
borsar l’import íntegre d’aquestes ajudes a l’Administra-
ció que hagi efectuat el pagament, amb càrrec als pressu-
postos generals de l’Estat, d’acord amb el procediment 
que a aquest efecte s’estableixi mitjançant el sistema de 
cooperació aplicable a la relació entre aquest Ministeri i 
aquesta Administració.

Article 9. Causes de reintegrament.

És procedent la devolució íntegra de les quantitats 
percebudes quan l’ajuda s’hagi obtingut sense complir 
els requisits exigits per a la seva concessió, o falsejant o 
ocultant els fets o les dades que n’haurien impedit la con-
cessió.
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Disposició addicional. Persones amb discapacitat.

Als efectes d’aquest Reial decret, tenen la considera-
ció de persones amb discapacitat les compreses al 
número 2 de l’article 1 de la Llei 51/2003, de 2 de desem-
bre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessi-
bilitat universal de les persones amb discapacitat.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dic-
tar totes les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament i l’execució del que disposa aquest Reial 
decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 2 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 20791 REIAL DECRET 1455/2005, de 2 de desembre, pel 

qual es modifica el Reglament d’assistència jurí-
dica gratuïta, aprovat pel Reial decret 996/2003, 
de 25 de juliol. («BOE» 301, de 17-12-2005.)

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesu-
res de protecció integral contra la violència de gènere, 
modifica l’apartat 5 de l’article 3 de la Llei 1/1996, de 10 de 
gener, d’assistència jurídica gratuïta, excloent la necessi-
tat d’acreditar prèviament la carència de recursos econò-
mics per part de les víctimes de violència de gènere que 
sol·licitin assistència jurídica gratuïta, així com la imme-
diatesa en la prestació d’aquesta assistència.

Al seu torn, la Llei orgànica 1/2004 esmentada estén el 
dret a tots els processos i procediments administratius 
que tinguin causa directa o indirecta en la violència 
patida, i estableix a més que en aquests supòsits una 
mateixa direcció lletrada assumeixi la defensa de les víc-
times i que aquest dret assisteixi també els drethavents 
en cas de mort de la víctima. Així mateix la dita Llei orgà-
nica disposa que, en tot cas, es garanteix la defensa jurí-
dica gratuïta i especialitzada de manera immediata a totes 
les víctimes de violència de gènere que ho sol·licitin, 
sense perjudici que, si no se’ls reconeix posteriorment el 
dret a aquesta assistència, han d’abonar a l’advocat els 
honoraris meritats per la seva intervenció.

Aquest nou règim singular i privilegiat d’exercici 
d’aquests drets fa necessari modificar el Reglament d’assis-
tència jurídica gratuïta, aprovat pel Reial decret 996/2003, 
de 25 de juliol.

Amb l’objectiu d’adaptar les previsions reglamentà-
ries al contingut de la Llei, i tenint en compte la garantia 
que la Llei orgànica 1/2004 estableix d’una defensa jurí-
dica immediata i especialitzada a les dones víctimes de 
violència de gènere, s’introdueix en el títol I, capítol II, 
«Procediment per al reconeixement del dret a l’assistèn-
cia jurídica gratuïta», una secció 3a sota la rúbrica «Proce-
diment especial en els processos que tinguin causa 
directa o indirecta en la violència de gènere».

D’altra banda, les noves previsions legals determinen 
l’establiment d’un nou model de sol·licitud, així com l’ampli-
ació dels mòduls i bases de compensació econòmica amb 
càrrec a fons públics, referits a l’assessorament i l’assistèn-
cia immediata a la dona víctima de violència de gènere, fet 
que suposa la modificació de l’annex II del Reglament d’as-
sistència jurídica gratuïta, que s’incorporen al present Reial 
decret com a annexos 1 i 2, respectivament.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
que confereixen al Govern les disposicions finals quarta i 
cinquena de la Llei orgànica 1/2004, que atorguen a l’Exe-
cutiu un termini de sis mesos per aprovar les disposicions 
reglamentàries necessàries i per modificar el Reglament 
d’assistència jurídica gratuïta.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe del Consell 
General del Poder Judicial, les comunitats autònomes 
amb competències assumides en matèria de justícia, el 
Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Consell 
General dels Procuradors dels Tribunals d’Espanya.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia i 
d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació prèvia del minis-
tre d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 2 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament d’assistència 
jurídica gratuïta, aprovat pel Reial decret 996/2003, de 
25 de juliol.

El Reglament d’assistència jurídica gratuïta, aprovat 
pel Reial decret 996/2003, de 25 de juliol, queda modificat 
de la manera següent:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reglament regula el procediment per al 
reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 1/1996, de 10 
de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

2. Aquest Reglament és aplicable al reconeixe-
ment per l’Administració General de l’Estat del dret 
d’assistència jurídica gratuïta en relació amb:

a) Tot tipus de processos davant de jutjats i tri-
bunals amb jurisdicció en tot el territori nacional o 
en el territori d’una comunitat autònoma que no 
hagi rebut els traspassos en matèria de provisió de 
mitjans al servei de l’Administració de justícia.

b) Els procediments administratius la tramita-
ció i resolució dels quals correspongui a òrgans de 
l’Administració General de l’Estat, sempre que esti-
guin legalment compresos en el dret d’assistència 
jurídica gratuïta.

3. S’exceptuen del que disposen els apartats 
anteriors els articles 16; 20; apartats 1, 3 i 4 de l’arti-
cle 27; 33; 34 i 35 d’aquest Reglament, que, de con-
formitat amb el que preveu la disposició addicional 
primera de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistèn-
cia jurídica gratuïta, són d’aplicació general en tot el 
territori nacional.»

Dos. S’afegeix al capítol II del títol I una secció 3a, 
amb el contingut següent:

«SECCIÓ 3a PROCEDIMENT EN ELS PROCESSOS JUDICIALS I 
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS QUE TINGUIN CAUSA DIRECTA O 

INDIRECTA EN LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Article 25 bis. Iniciació i presentació de la sol-
licitud.
1. Quan es tracti de la prestació del servei 

d’orientació jurídica, defensa i assistència lletrada a 


