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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4629 Llei 1/2021, de 24 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i 

assistència a les víctimes de violència de gènere.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono:

PREÀMBUL

I

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L’article 18 del Reial decret 
esmentat preveu que les autoritats, les empreses i els proveïdors adoptin les mesures 
necessàries per assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis.

En aquest sentit, l’article 2.a) de la Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen 
mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques, defineix aquests serveis 
essencials com el servei necessari per al manteniment de les funcions socials bàsiques, la 
salut, la seguretat, el benestar social i econòmic dels ciutadans, o el funcionament eficaç 
de les institucions de l’Estat i les administracions públiques.

Així mateix, s’han aprovat el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, i el Reial decret 
llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social de la COVID-19, amb la finalitat de poder donar resposta a la situació 
creada com a conseqüència de la situació d’emergència i de la declaració de l’estat 
d’alarma, en els diferents àmbits, tant econòmics com socials, afectats.

Les mesures adoptades arran d’aquesta situació estan provocant un impacte especial 
en determinats col·lectius de persones especialment vulnerables que han de ser objecte 
de protecció per part del Govern.

Les dones víctimes de violència de gènere són un col·lectiu especialment vulnerable 
en situacions d’aïllament domiciliari, ja que es veuen forçades a conviure amb el seu 
agressor, la qual cosa les situa en una situació de més risc, com s’ha anat demostrant amb 
motiu de situacions parcialment anàlogues, com els períodes de vacances sense situació 
de permanència en domicilis, períodes en què es disparen els casos de violència de 
gènere i de violència domèstica.

En aquest context, ja abans de la declaració de l’estat d’alarma i de l’aprovació de les 
mesures adoptades a la seva empara, des del Ministeri de l’Interior es van impartir les 
instruccions oportunes en relació amb els expedients actius en l’Àrea de Violència de 
Gènere de la Secretaria d’Estat de Seguretat. Tanmateix, és necessari portar a terme 
mesures dirigides en especial a la protecció i l’assistència de les víctimes de violència de 
gènere, amb un enfocament d’inclusió i accessibilitat, i en particular de les que puguin 
estar en una situació de vulnerabilitat especial, com a garantia dels seus drets i en 
particular del dret a l’assistència social integral que preveu la Llei orgànica 1/2004, de 28 
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Efectivament, l’article 19 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere, assenyala que les dones víctimes de 
violència de gènere tenen dret a l’assistència social integral, a través de serveis socials 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 72  Dijous 25 de març de 2021  Secc. I. Pàg. 2

d’atenció, d’emergència, d’acollida i de recuperació integral. Segons la norma, l’organització 
d’aquests serveis per part de les comunitats autònomes i les corporacions locals ha de 
respondre als principis d’atenció permanent, actuació urgent, especialització de prestacions 
i multidisciplinarietat professional.

La violència de gènere constitueix, sens dubte, una amenaça als drets humans, entre 
els quals, la vida, la integritat física i psíquica, la salut, la seguretat i el benestar econòmic 
i social de les seves víctimes i del conjunt de la societat; per tant, mereix que, en el marc 
d’una situació d’excepcionalitat com la declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, s’articulin les mesures necessàries per garantir el funcionament adequat dels serveis 
destinats a la seva protecció i assistència, i s’eliminin els obstacles que puguin dificultar o 
impossibilitar l’accés de les víctimes als mitjans habituals d’assistència integral, 
comunicació i denúncia de situacions de violència de gènere, o que, fins i tot disposant 
d’aquests mitjans, es puguin trobar que els serveis d’assistència no estiguin disponibles o 
no ho estiguin al nivell habitual d’atenció.

D’altra banda, el Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la 
violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig de 2011, obliga 
els estats part a adoptar les mesures que siguin necessàries per prevenir la violència 
contra les dones i donar-hi resposta. En particular, a l’article 7 insta que les mesures que 
es prenguin impliquin, si s’escau, tots els actors pertinents com les agències 
governamentals, els parlaments i les autoritats nacionals, regionals i locals, i a l’article 8 
promou la dedicació de recursos financers i humans adequats per a l’aplicació correcta de 
polítiques integrades, mesures i programes dirigits a prevenir i combatre totes les formes 
de violència incloses en l’àmbit d’aplicació del Conveni.

Al setembre de 2017, els plens del Congrés dels Diputats i del Senat van aprovar, 
respectivament, l’Informe de la Subcomissió per a un pacte d’Estat en matèria de violència 
de gènere i l’Informe de la Ponència d’estudi per a l’elaboració d’estratègies contra la 
violència de gènere. Tots dos integren el Pacte d’Estat contra la violència de gènere (d’ara 
endavant, Pacte d’Estat), l’aprovació del qual va culminar al desembre de 2017 amb els 
acords assolits entre el Govern i la resta d’administracions autonòmiques i locals. El Pacte 
d’Estat, a més de mesures genèriques dirigides a totes les administracions públiques, 
inclou, a l’eix 7, recomanacions específiques per a les comunitats autònomes i les entitats 
locals, que s’acompanyen per a la seva realització amb el compromís econòmic que 
preveu l’eix 9. Aquest estableix un fons finalista per a l’execució de les mesures del Pacte 
d’Estat destinat a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, de cent milions 
d’euros, que es reflecteix anualment en els pressupostos generals de l’Estat.

La forma i el procediment en què s’ha de dur a terme la distribució d’aquests fons a les 
comunitats autònomes, a través de la Conferència Sectorial d’Igualtat, i els terminis per a 
la seva transferència i la seva execució corresponent en l’exercici econòmic respectiu, que 
estableix l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, 
impedeixen aprofitar eficaçment els recursos que aporta el Pacte d’Estat durant el període 
de cinc anys per a la seva execució.

D’acord amb l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, la Conferència Sectorial 
d’Igualtat s’ha de celebrar al començament de l’exercici econòmic per acordar els criteris 
objectius per a la distribució territorial dels crèdits pressupostaris, i la seva distribució entre 
les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. Aquesta distribució s’ha d’aprovar 
mitjançant un acord del Consell de Ministres i, a continuació, els òrgans competents de 
l’Administració General de l’Estat, és a dir, del Ministeri d’Igualtat, han d’aprovar els 
instruments jurídics oportuns per a la formalització dels compromisos financers.

És en aquest moment de la formalització dels compromisos financers quan, en el 
supòsit que les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla tinguin romanents de 
fons no compromesos corresponents a les transferències de l’exercici anterior (determinats 
en l’estat d’execució que aquestes han de presentar no més tard del 31 de març de cada 
exercici), aquests romanents s’han de descomptar de la quantitat que correspongui 
transferir a cada comunitat autònoma, perquè siguin utilitzats en l’exercici corrent com a 
situació de tresoreria a l’origen.
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A més, els crèdits que corresponguin a cada comunitat autònoma se li han de lliurar i 
fer efectius per quartes parts en la segona quinzena natural de cada trimestre (amb l’única 
excepció del pagament corresponent al primer trimestre), que només es poden fer efectius 
una vegada s’hagi aprovat definitivament la distribució territorial dels crèdits i s’hagin 
formalitzat els compromisos financers corresponents mitjançant l’instrument jurídic oportú.

Pel que s’exposa, d’acord amb l’estat d’execució que presentin cada comunitat 
autònoma i les ciutats de Ceuta i Melilla no més tard del 31 de març, s’han de conèixer els 
romanents que no hagin compromès a 31 de desembre de 2019, tant respecte dels crèdits 
del Pacte d’Estat que es van transferir el 2018 (que es van poder executar el 2019 en virtut 
de la disposició addicional única del Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures 
urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere) com dels 
transferits el 2019. Així, els romanents que no hagin compromès a 31 de desembre 
de 2019 s’han de descomptar de la quantitat que correspongui transferir a cada comunitat 
autònoma i les ciutats de Ceuta i Melilla en el present exercici 2020, de manera que, si no 
hi ha una modificació normativa urgent, una vegada que se celebri la Conferència Sectorial 
d’Igualtat, els fons del Pacte d’Estat per a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta 
i Melilla per al 2020 no es podrien transferir de manera efectiva, ja que es descomptarien 
els romanents dels fons transferits en els exercicis anteriors que no hagin estat 
compromesos.

A més, d’acord amb l’esmentat article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, els 
crèdits que correspongui gestionar a cada comunitat autònoma se li han de lliurar i fer 
efectius per quartes parts en la segona quinzena natural de cada trimestre, per la qual 
cosa el lliurament dels últims trimestres limita enormement la possibilitat de la seva 
execució durant l’exercici econòmic corrent a què es refereix el mateix article 86.

Així, atès que el lliurament dels crèdits s’estén fins a l’últim trimestre de l’any, és molt 
difícil que en aquest termini breu es pugui realitzar alguna de les necessitats identificades 
per les diferents comunitats autònomes, atès que tant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, com la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
estableixen uns terminis de tramitació administrativa que no en permeten l’execució 
adequada, en els terminis estrictes ja esmentats.

Amb la finalitat d’evitar aquest descompte, que seria tan perjudicial per a la lluita contra 
la violència de gènere, facilitar l’execució dels fons transferits en els últims trimestres de 
l’any, i la mateixa necessitat de celebrar com més aviat millor la Conferència Sectorial 
d’Igualtat en què es formalitzi la distribució dels fons per al 2020, queden suficientment 
acreditades les raons que justifiquen la mesura adoptada mitjançant aquesta Llei. 
L’execució adequada del Pacte d’Estat ho exigeix així.

Aquestes circumstàncies que impedeixen executar adequadament els crèdits del 
Pacte d’Estat en cada exercici pressupostari també han estat traslladades per escrit, i 
exposades per les mateixes comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla en la 
Conferència Sectorial d’Igualtat feta el 17 d’octubre de 2019, en què van manifestar 
majoritàriament la necessitat d’exceptuar el règim dels romanents que preveu la regla 
sisena de l’apartat 2 de l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, tal com ja es va 
fer el 2018 o, si no n’hi ha, establir un àmbit temporal més ampli per a l’execució dels fons 
del Pacte d’Estat.

Així mateix, i amb referència a les transferències a les comunitats autònomes per a 
l’execució dels fons del Pacte d’Estat, és imminent la culminació del termini per justificar i 
acordar el repartiment de fons; la necessitat de mantenir els serveis essencials 
d’assistència social integral contra la violència de gènere en un context d’excepcionalitat 
com aquest en què ens trobem, amb les modificacions necessàries per a la seva adaptació 
a les mesures disposades per les autoritats delegades, constitueix una justificació 
addicional de la necessitat d’exceptuar l’aplicació de la regla sisena de l’article 86.2 de la 
Llei 47/2003, general pressupostària, en els termes que preveu la present Llei.
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II

En conseqüència, i cercant donar resposta a les necessitats de protecció de les 
víctimes de violència de gènere en un context com aquest en què ens trobem, aquesta Llei 
adopta una sèrie de mesures destinades al manteniment i l’adaptació dels serveis 
d’assistència integral i protecció, i estableix mesures organitzatives per garantir el 
funcionament adequat dels serveis destinats a la seva protecció, així com l’adaptació de 
les modalitats de prestació d’aquests serveis a les circumstàncies excepcionals a què es 
veu sotmesa la ciutadania durant aquests dies.

D’aquesta manera, aquesta Llei s’estructura en dos capítols, el primer dels quals conté 
sis articles destinats a assegurar el funcionament dels serveis d’assistència i protecció 
integral de les víctimes de violència de gènere en el marc de l’estat d’alarma. El segon 
capítol conté tres articles; en el primer es preveu l’excepció de l’aplicació de la regla sisena 
de l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, per als fons destinats al finançament 
del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, amb l’objectiu d’assegurar la implementació 
i prestació continuada durant els cinc anys de vigència del Pacte d’Estat dels serveis 
d’assistència i protecció de les víctimes de violència de gènere. En el segon, s’habilita el 
finançament dels serveis posats en marxa per les comunitats autònomes, per fer front a les 
necessitats en matèria de violència de gènere derivades de la declaració de l’estat 
d’alarma. En el tercer, es garanteix una atenció integral a víctimes de tràfic amb fins 
d’explotació sexual.

Finalment, el text es tanca amb una disposició transitòria que regula l’aplicació de 
l’excepció de la regla sisena de l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, als 
romanents no compromesos corresponents a l’exercici pressupostari de l’any 2019 i dues 
disposicions finals que contenen el fonament constitucional de les mesures adoptades i 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

III

Aquesta Llei compleix els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que, en l’exercici de 
la iniciativa legislativa, han de complir les administracions públiques.

Quant als principis de necessitat i eficàcia, s’hi veuen plenament emparats, atès 
l’interès general en què es fonamenta, i el Reial decret llei és l’instrument més adequat per 
garantir-ne la consecució.

Pel que fa a la proporcionalitat, s’hi ha cercat establir una mesura imprescindible per 
atendre la necessitat de protecció, assistència i atenció de les víctimes de la violència de 
gènere en una situació d’excepcionalitat i en què la convivència amb l’agressor comporta 
un risc cert per a la seva integritat física i moral.

Aquesta proporcionalitat, així mateix, es pot apreciar en l’excepció de la regla sisena 
de l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, ja que s’hi ha cercat establir una 
mesura imprescindible per atendre la necessitat de protecció, assistència i atenció de les 
víctimes de la violència de gènere, mitjançant la flexibilització de la regla de despesa dels 
programes executats per les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla amb 
aquesta finalitat, i no s’hi poden plantejar altres mesures menys restrictives de drets o que 
imposin menys obligacions als destinataris.

Així mateix, sent coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, significa un marc 
normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en facilita el coneixement i la 
comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions per part de les 
administracions públiques concernides, per la qual cosa s’entén que la proposta s’adequa 
al principi de seguretat jurídica.

En compliment del principi de transparència, la norma identifica clarament el seu 
propòsit i ofereix una explicació completa del seu contingut en aquesta part expositiva.

Finalment, atès que la norma no imposa càrregues administratives, s’entén plenament 
complerta l’adequació al principi d’eficiència.
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CAPÍTOL I

Mesures per garantir el funcionament dels serveis d’assistència i protecció integral 
de les víctimes de violència de gènere

Article 1. Declaració de servei essencial.

Als efectes del que preveu aquesta Llei, els serveis a què es refereixen els articles 2 
a 5 tenen la consideració de serveis essencials amb els efectes que preveuen el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seves normes de 
desplegament; el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís 
retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin 
serveis essencials, a fi de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra 
la COVID-19, i la resta de l’ordenament jurídic.

Quan, a més, afronten discriminació interseccional, s’ha de garantir l’accessibilitat als 
drets que preveu aquesta Llei per a totes les dones: independentment de l’ètnia, el nivell 
socioeconòmic, l’edat, l’estatus migratori, la diversitat funcional, la discapacitat, la situació 
de dependència, el lloc de residència o qualsevol altra situació que redundi en la 
discriminació descrita.

Així, per garantir l’accessibilitat als serveis públics, totes les formes de discriminació 
interseccional s’han de tenir en compte per part del personal que presta assistència a les 
dones víctimes i als seus fills i filles menors a càrrec seu, així com en el repartiment de 
recursos i l’atenció a programes per part de les administracions competents.

A més, tots els recursos per a la protecció i l’assistència que recull aquesta Llei s’han 
de prestar tant a les dones com als menors d’edat reconeguts com a víctimes de violència 
de gènere, en els termes de la disposició final tercera de la Llei orgànica 8/2015, de 22 de 
juliol, de mesures de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Article 2. Funcionament normal dels serveis d’informació i assessorament jurídic 24 
hores, telefònica i en línia, així com dels serveis de teleassistència i assistència social 
integral a les víctimes de violència de gènere.

1. Les administracions públiques competents han d’adoptar les mesures necessàries 
per garantir la prestació dels serveis d’informació i assessorament jurídic 24 hores, 
telefònica i en línia, dirigits a les víctimes de violència de gènere, que han de ser inclusius 
i accessibles amb les mateixes característiques que els que es prestaven amb anterioritat 
a la declaració de l’estat d’alarma i, si s’escau, n’han d’adaptar la prestació a les necessitats 
excepcionals derivades d’aquest.

2. Les administracions públiques competents han d’assegurar el funcionament 
normal del servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de la violència de gènere 
(ATENPRO), i n’han d’adaptar, si s’escau, la prestació a les necessitats excepcionals 
derivades de l’estat d’alarma.

3. Les administracions públiques competents han de garantir la prestació dels serveis 
d’assistència social integral, consistents en orientació jurídica, psicològica i social 
destinades a les víctimes de violència de gènere, que funcionaven amb anterioritat a la 
declaració de l’estat d’alarma, i n’han d’adaptar, si s’escau, la prestació a les necessitats 
excepcionals derivades de l’estat d’alarma. Així mateix, s’ha de prestar un seguiment 
especial als fills i les filles de les dones víctimes de violència de gènere mentre es prolongui 
la situació d’emergència.

L’adaptació a què es refereix el paràgraf anterior ha de tenir en compte la situació de 
permanència domiciliària, així com limitacions addicionals de les víctimes, sigui a causa 
d’alguna discapacitat o de les dificultats d’accés als recursos, especialment en l’àmbit 
rural, i preveure alternatives a l’atenció telefònica, a través de mitjans com la missatgeria 
instantània per a l’assistència psicològica o l’alerta amb geolocalització per a la comunicació 
d’emergència a les forces i els cossos de seguretat.
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4. Així mateix, les administracions públiques han de reforçar els serveis que 
incideixen en la recuperació sociolaboral de les víctimes de violència de gènere, 
especialment en les situacions de més vulnerabilitat, en col·laboració amb els organismes 
competents en matèria d’ocupació de les diferents administracions públiques.

S’han de garantir les condicions laborals de les dones víctimes de violència de gènere 
que hagin estat incloses en alguna de les modalitats d’ERTO que defineix el Reial decret 
llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social de la COVID-19.

5. Les administracions públiques competents han de garantir la provisió dels serveis 
que descriu aquest article mentre durin les mesures derivades de l’emergència sanitària 
provocades per la COVID-19 que impliquin alteracions de la normalitat i que impliquin una 
vulnerabilitat especial per a les víctimes de violència de gènere, fins i tot superat l’estat 
d’alarma.

Article 3. Serveis d’acollida a víctimes de violència de gènere i altres formes de violència 
contra les dones.

1. Les administracions públiques competents han de garantir el funcionament normal 
dels centres d’emergència, acollida, pisos tutelats, i allotjaments segurs per a víctimes de 
violència de gènere, explotació sexual i tràfic amb fins d’explotació sexual.

2. Quan la resposta d’emergència comporti l’abandonament del domicili per garantir 
la protecció de la víctima i dels seus fills i filles, s’ha de procedir a l’ingrés en els centres a 
què es refereix l’apartat anterior, que s’han d’equipar amb equips de protecció individual.

3. Quan sigui necessari per garantir l’acollida de víctimes i dels seus fills i filles en 
risc, les administracions públiques competents poden disposar l’ús dels establiments 
d’allotjament turístic, als quals es refereix l’Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la 
qual es declaren serveis essencials determinats allotjaments turístics i s’adopten 
disposicions complementàries.

4. Als centres als quals es refereix aquest article els és aplicable, en el que sigui 
procedent en atenció a la seva naturalesa, el que disposen els apartats segon, tercer i 
quart de l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures 
complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d’informació en 
l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió de 
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

5. S’han d’establir protocols d’assistència, atenció i acollida accessibles per a les 
dones amb discapacitat que s’han de posar a disposició d’aquesta xarxa de serveis.

Article 4. Sistema de seguiment per mitjans telemàtics del compliment de les mesures 
cautelars i penes de prohibició d’aproximació en matèria de violència de gènere.

1. Les administracions públiques competents han d’adoptar les mesures necessàries 
per garantir el funcionament normal i la prestació del servei integral, inclòs el servei de 
posada a disposició, instal·lació i manteniment d’equips de dispositius telemàtics, del 
sistema de seguiment per mitjans telemàtics del compliment de les mesures cautelars i les 
penes de prohibició d’aproximació en matèria de violència de gènere. S’han de garantir la 
protecció de les víctimes i el compliment de les mesures cautelars adoptades contra homes 
denunciats o condemnats per delictes relacionats amb la violència de gènere.

2. Per al compliment del que disposa l’apartat anterior, les administracions públiques 
competents poden dictar les instruccions necessàries a les empreses prestadores dels 
serveis.

3. Les administracions competents han de supervisar aquests mitjans telemàtics 
per assegurar-ne l’ús i la disponibilitat per a les dones amb discapacitat, i han d’aplicar 
les mesures d’accessibilitat pertinents per assegurar que puguin ser utilitzats per 
aquestes dones.
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Article 5. Mesures relatives al personal que presta serveis d’assistència social integral a 
víctimes de violència de gènere, i altres formes de violència contra les dones que, per 
la seva naturalesa, s’hagin de prestar de manera presencial.

1. Les persones treballadores que per raó de la seva activitat professional tinguin 
contacte directe amb les víctimes i, en tot cas, els qui presten els seus serveis en centres de 
teleassistència, emergència o acollida, han de seguir les mesures de protecció recomanades 
pel Ministeri de Sanitat, segons el nivell de risc a què estan exposats.

2. Als efectes d’això, i sempre que les disponibilitats ho permetin així, les administracions 
públiques competents, així com les empreses proveïdores de serveis, han de dotar les 
persones treballadores dels centres dels equips de protecció individual.

Article 6. Campanyes institucionals per prevenir la violència de gènere durant l’estat 
d’alarma.

1. Amb la finalitat de prevenir els impactes que l’aïllament domiciliari pugui tenir en 
l’increment de casos de violència de gènere i facilitar l’accés de les víctimes als serveis 
d’assistència social integral, així com la sensibilització del seu entorn social i familiar, les 
administracions públiques competents han d’elaborar les campanyes de conscienciació 
oportunes.

2. D’acord amb el que disposa l’article 19 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
les autoritats competents delegades, així com les administracions autonòmiques i locals, 
poden disposar la inserció de les campanyes, o els missatges, els anuncis i les 
comunicacions que en formin part, a què es refereix l’apartat anterior, en els mitjans de 
comunicació social de titularitat pública i privada.

Les administracions públiques competents han de garantir que aquestes campanyes 
compleixin els requeriments d’accessibilitat universal.

CAPÍTOL II

Mesures urgents per afavorir l’execució dels fons del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere per les comunitats autònomes

Article 7. Règim aplicable als romanents no compromesos afectats al Pacte d’Estat en 
matèria de violència de gènere.

Amb un caràcter excepcional, limitat exclusivament a les transferències que preveu el 
crèdit 25.03.232C.450 per al desplegament de competències noves o ampliades que 
reserva a les comunitats autònomes el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, o els 
que en siguin equivalents a les lleis de pressupostos generals de l’Estat, no és aplicable el 
que disposa la regla sisena de l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, als romanents no compromesos resultants al final de l’exercici.

Si la despesa o l’actuació a què correspongui el romanent resulta suprimida en el 
pressupost de l’exercici següent, s’ha de destinar aquella en primer lloc a fer efectives les 
obligacions pendents de pagament al final de l’exercici immediatament anterior, i el sobrant 
que no estigui compromès s’ha de reintegrar a l’Estat.

Article 8. Projectes o programes finançats amb fons del Pacte d’Estat contra la violència 
de gènere.

Les comunitats autònomes i les entitats locals poden destinar els fons que els 
corresponguin del Pacte d’Estat contra la violència de gènere a posar en marxa tots els 
projectes o programes preventius i assistencials que recull aquesta Llei, així com qualsevol 
altre que, en el context de l’estat d’alarma, tingui com a finalitat garantir la prevenció, la 
protecció i l’atenció enfront de totes les formes de violència contra les dones.
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Article 9. Atenció integral a víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual.

1. Les administracions públiques competents han de garantir una protecció, atenció 
i intervenció integral a les víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual que s’hagin 
detectat durant el confinament.

2. Amb aquest objectiu, s’ha de reforçar la vigilància a través de les forces i els 
cossos de seguretat de l’Estat, o els cossos de seguretat autonòmics que corresponguin 
segons les seves competències, als llocs on s’exerceixi aquest tipus de violència, i s’ha de 
facilitar allotjament alternatiu i assistència sanitària i social a les víctimes que hagin contret 
la COVID-19.

Disposició addicional única. Diàleg civil.

Les estratègies, actuacions i mesures que es derivin del que conté aquesta Llei han 
d’estar presidides pel diàleg civil, és a dir, per a la seva elaboració, decisió, aplicació i 
avaluació s’ha de comptar amb el parer i l’opinió de les dones a través de les seves 
organitzacions representatives, dins dels òrgans col·legiats de participació de 
l’Administració General de l’Estat.

Disposició transitòria única. Règim aplicable als romanents no compromesos 
corresponents a l’exercici pressupostari de l’any 2019.

El que disposa l’article 7 és aplicable a les transferències que preveu el 
crèdit 25.03.232C.450 per al desplegament de competències noves o ampliades que 
reserva a les comunitats autònomes el Pacte d’Estat contra la violència de gènere 
corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2019.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que estableixen les regles 149.1.1a, 149.1.14a 
i 149.1.29a de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 24 de març de 2021.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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