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Planta desalgadora para garantir os regadíos do trans-
vasamento Texo-Segura.

Nova desalgadora de Águilas/Guadalentín. Amplia-
ción da desalgadora de Águilas (planta desalgadora para 
rega en Murcia).

Ampliación da estación desalgadora de augas salo-
bres do Mojón e os seus colectores (Murcia).

Modernización das infraestruturas hidráulicas dos 
regadíos da Vega Alta. Ojós-Contraparada.

Interceptores de augas pluviais dos barrios norte e 
oeste de Cartagena (Murcia).

Desalga e obras complementarias para a Marina Alta. 
Termo municipal de Denia (Alacant).

Desalga e obras complementarias para a Marina Alta. 
Termo municipal de Campello (Alacant).

Desenvolvemento de programas de augas subterrá-
neas e desalga para abastecementos e regadíos en Caste-
llón.

Obras de regulación para recarga dos excedentes 
invernais do río Belcaire (Castellón).

Reforzo do sistema de abastecemento da área metro-
politana de Valencia.

Reforzo do sistema de abastecemento do Camp de 
Morvedre. Desalgadora de Sagunto (Valencia).

Laminación e mellora da drenaxe da bacía da Rambla 
Gallinera (Valencia).

Prevención contra avenidas do Barranco de Benimodo 
(Valencia).

Abastecemento a Alcañiz, Calanda, Torrecilla, Valdeal-
gorfa e Castelserás (Teruel). 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 20787 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
1309/2005, do 4 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 35/2003, do 4 de 
novembro, de institucións de investimento 
colectivo, e se adapta o réxime tributario das 
institucións de investimento colectivo. 
(«BOE» 301, do 17-12-2005.)

Advertidos erros no Real decreto 1309/2005, do 4 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investi-
mento colectivo, e se adapta o réxime tributario das insti-
tucións de investimento colectivo, publicado no «Boletín 
Oficial del Estado», suplemento número 12 en lingua 
galega, do 2 de decembro 2005, procédese a efectuar as 
oportunas rectificacións:

Na páxina 1590, primeira columna, disposición derra-
deira primeira, Tres, liña segunda, onde di: «… artigo 
95.1.a).2.°…», debe dicir: «… artigo 95.1.a), segundo pará-
grafo…».

Na páxina 1592, primeira columna, disposición derra-
deira terceira, Dous, 5, liña quinta, onde di: «… remitir á 
entidade xestora ou á sociedade de investimento, respec-
tivamente, e á Administración …», debe decir: «… remitir, 
respectivamente, á entidade xestora ou á sociedade de 
investimento e á Administración…».

Na páxina 1592, segunda columna, disposición derra-
deira cuarta, Un, 4, liña oitava, onde di: «… disposición 
adicional primeira…», debe dicir: «… disposición adicio-
nal única…». 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 20788 REAL DECRETO 1452/2005, do 2 de decembro, 
polo que se regula a axuda económica estable-
cida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 
de decembro, de medidas de protección inte-
gral contra a violencia de xénero. («BOE» 301, 
do 17-12-2005.)

A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 
de protección integral contra a violencia de xénero, no 
seu artigo 27, establece o dereito a percibir unha axuda 
económica ás mulleres vítimas de violencia de xénero 
que se sitúen nun determinado nivel de rendas e respecto 
das que se presuma que, debido á súa idade, falta de pre-
paración xeral ou especializada e circunstancias sociais, 
terán especiais dificultades para obter un emprego. Trá-
tase dun dereito subxectivo mediante o cal a citada lei 
orgánica asegura un dos seus principios reitores, reco-
llido no seu artigo 2, alínea e), como é o de garantir derei-
tos económicos para as mulleres vítimas de violencia de 
xénero, co fin de facilitar a súa integración social.

O recoñecemento deste dereito requirirá a acredita-
ción por parte da vítima de insuficiencia de recursos eco-
nómicos, situados nuns ingresos iguais ou inferiores 
ao 75% do salario mínimo interprofesional, excluída a 
parte proporcional das pagas extraordinarias; así como 
un informe do Servizo Público de Emprego competente 
no cal se prevexa, fundadamente, e durante o deseño do 
seu itinerario persoal de inserción laboral, que a súa 
inclusión nos programas de emprego específicos que se 
establezan para estas vítimas, previsión recollida no 
artigo 22 da referida lei orgánica, non vai mellorar subs-
tancialmente a súa empregabilidade.

Este informe, necesario para o recoñecemento deste 
dereito, será emitido polo Servizo Público de Emprego 
competente con carácter excepcional e para o momento 
en que se tramite a concesión da axuda, pois deben que-
dar salvagardados os obxectivos principais perseguidos 
pola política de emprego, un dos cales é asegurar políti-
cas adecuadas de integración laboral para aqueles colec-
tivos que presentan maiores dificultades, garantíndolles a 
aplicación de políticas activas de emprego, garantía que 
constitúe, pola súa vez, un dos fins do Sistema Nacional 
de Emprego, polo que, no caso de desapareceren ou de 
se modificaren as circunstancias que fagan prever a non 
empregabilidade da vítima, o itinerario de inserción pro-
fesional debe ser retomado.

As axudas consisten nun pagamento único que se 
modulará en función das responsabilidades familiares ou 
do grao de minusvalidez da vítima ou dalgún dos familia-
res ao seu cargo, ou por ambos os conceptos. O procede-
mento de concesión e pagamento das axudas correspón-
delles ás administracións competentes en materia de 
servizos sociais e serán financiadas con cargo aos orza-
mentos xerais do Estado.

A posibilidade de modulación da contía da axuda eco-
nómica en atención ás circunstancias anteriormente men-
cionadas, así como a necesidade de efectuar unha maior 
concreción dos factores que inflúen na capacidade de 
inserción profesional da muller vítima de violencia de 
xénero, aconsella o desenvolvemento regulamentario do 
artigo 27, co fin de asegurar a correcta aplicación da 
norma e garantir o principio de seguridade xurídica e a 
igualdade no acceso ao dereito recoñecido, deixando a 
salvo as competencias exclusivas das comunidades autó-
nomas para establecer o procedemento de concesión da 
axuda.
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Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Meli-
lla, a través da Conferencia Sectorial da Muller, así como 
as organizacións non gobernamentais de mulleres.

Igualmente tívose en conta o informe elaborado polo 
Consello Económico e Social.

Pola súa parte, a disposición derradeira cuarta da Lei 
orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de pro-
tección integral contra a violencia de xénero, habilita o 
Goberno para ditar as disposicións necesarias para a súa 
aplicación.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Traballo e 
Asuntos Sociais, coa aprobación previa do ministro de 
Administracións Públicas, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na 
súa reunión do día 2 de decembro de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto regular a axuda eco-
nómica prevista no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 
de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero, dirixida ás vítimas de violencia de 
xénero para as que quede acreditada insuficiencia de 
recursos e unhas especiais dificultades para obter un 
emprego.

Artigo 2. Acreditación da situación de violencia de 
xénero.

As situacións de violencia de xénero que dan lugar ao 
recoñecemento do dereito á axuda económica regulada 
neste real decreto, acreditaranse coa orde de protección a 
favor da vítima. Excepcionalmente, será título de acredita-
ción desta situación o informe do Ministerio Fiscal que 
indique a existencia de indicios de que a denunciante é 
vítima de violencia de xénero mentres se dita a orde de 
protección.

Artigo 3. Requisitos de acceso.

Para ser beneficiaria do dereito á axuda económica, a 
muller vítima de violencia de xénero deberá reunir, na 
data de solicitude da axuda, os seguintes requisitos:

a) Carecer de rendas que, en cómputo mensual, 
superen o 75 por cento do salario mínimo interprofesio-
nal vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas 
extraordinarias.

b) Ter especiais dificultades para obter un emprego, 
que se acreditará a través do informe do Servizo Público 
de Emprego.

Artigo 4. Determinación das rendas.

Para efectos de determinar o requisito de carencia de 
rendas, unicamente se terán en conta as rendas ou ingre-
sos de que dispoña ou poida dispoñer a solicitante da 
axuda, sen que se computen para estes efectos as rendas 
ou ingresos doutros membros da unidade familiar que 
convivan coa vítima.

Se a solicitante da axuda tivese responsabilidades 
familiares, entenderase que cumpre o requisito de caren-
cia de rendas cando a renda mensual do conxunto da 
unidade familiar, dividida polo número de membros que 
a compoñen, non supere o 75% do salario mínimo inter-
profesional.

Consideraranse rendas ou ingresos computables cal-
quera ben, dereito ou rendemento de que dispoña ou 
poida dispoñer a vítima de violencia de xénero derivados 

do traballo, do capital mobiliario ou inmobiliario, 
incluíndo os incrementos de patrimonio, das actividades 
económicas e os de natureza prestacional, salvo as asig-
nacións económicas da Seguridade Social por fillo ou 
menor acollido a cargo. Tamén se considerarán os rende-
mentos que se poidan deducir do montante económico 
do patrimonio, aplicando ao seu valor o 50 por cento do 
tipo do xuro legal do diñeiro vixente, coa excepción da 
vivenda habitualmente ocupada pola vítima e dos bens 
cuxas rendas fosen computadas.

As rendas que non procedan do traballo e se perciban 
con periodicidade superior ao mes computaranse para 
estes efectos rateándose mensualmente.

Artigo 5. O informe do Servizo Público de Emprego.

O informe do Servizo Público de Emprego competente 
deberá facer constar que a muller solicitante desta axuda, 
debido á súa idade, falta de preparación xeral ou especia-
lizada e circunstancias sociais, non vai mellorar de forma 
substancial a súa empregabilidade pola súa participación 
nos programas de emprego específicos establecidos para 
a súa inserción profesional.

Para tal efecto, na elaboración do itinerario persoal 
de inserción laboral, valorarase cada un dos factores 
mencionados no punto anterior e a incidencia conxunta 
deles na capacidade de inserción profesional da vítima e 
sobre a mellora da súa empregabilidade. Na apreciación 
da idade, terase en conta aquelas idades das cales o Ser-
vizo Público de Emprego, de acordo coa súa experiencia, 
poida inferir a dificultade para a inserción laboral. Polo 
que se refire ás circunstancias relativas á preparación 
xeral ou especializada da vítima, estimarase, fundamen-
talmente, aqueles supostos de total falta de escolariza-
ción ou, se é o caso, de analfabetismo funcional. Na 
valoración das circunstancias sociais atenderanse as 
relacionadas coa situación de violencia sufrida e a súa 
repercusión na participación ou aproveitamento dos pro-
gramas de inserción, co grao de minusvalidez recoñe-
cido, así como calquera outra que, a xuízo do Servizo 
Público de Emprego competente, poidan incidir na 
empregabilidade da vítima.

Artigo 6. Contía da axuda.

1. O importe desta axuda será, con carácter xeral, 
equivalente ao de seis meses de subsidio por desem-
prego.

2. Cando a vítima de violencia de xénero teña res-
ponsabilidades familiares, o importe da axuda será o 
equivalente a:

a) Doce meses de subsidio por desemprego, cando a 
vítima teña a cargo un familiar ou menor acollido.

b) Dezaoito meses de subsidio por desemprego, 
cando a vítima teña ao seu cargo dous ou máis familia-
res ou menores acollidos, ou un familiar e un menor 
acollido.

3. Cando a vítima de violencia de xénero teña reco-
ñecido oficialmente un grao de minusvalidez igual ou 
superior ao 33 por cento, o importe da axuda será equiva-
lente a:

a) Doce meses de subsidio por desemprego, cando a 
vítima non teña responsabilidades familiares.

b) Dezaoito meses de subsidio por desemprego, 
cando a vítima teña ao seu cargo un familiar ou menor 
acollido.

c) Vinte e catro meses de subsidio por desemprego, 
cando a vítima teña ao seu cargo dous ou máis familia-
res ou menores acollidos, ou un familiar e un menor 
acollido.
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4. Cando a vítima de violencia de xénero teña ao 
seu cargo un familiar ou un menor acollido, que teña 
recoñecido oficialmente un grao de minusvalidez igual 
ou superior ao 33 por cento, o importe da axuda será 
equivalente a:

a) Dezaoito meses de subsidio por desemprego, 
cando a vítima teña ao seu cargo un familiar ou menor 
acollido.

b) Vinte e catro meses de subsidio por desemprego, 
cando a vítima teña ao seu cargo dous ou máis familia-
res ou menores acollidos, ou un familiar e un menor 
acollido.

5. Cando a vítima de violencia de xénero con respon-
sabilidades familiares ou o familiar ou menor acollido con 
quen conviva teña recoñecido oficialmente un grao de 
minusvalidez igual ou superior ao 65 por cento, o importe 
da axuda será equivalente a vinte e catro meses de subsi-
dio por desemprego.

6. Cando a vítima de violencia de xénero e o familiar 
ou menor acollido con quen conviva teñan recoñecido 
oficialmente un grao de minusvalidez igual ou superior 
ao 33 por cento, o importe da axuda será equivalente a 
vinte e catro meses de subsidio por desemprego.

Artigo 7. Responsabilidades familiares.

Para os efectos do previsto neste real decreto, existi-
rán responsabilidades familiares cando a beneficiaria 
teña ao seu cargo, polo menos, un familiar, por consan-
guinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, co 
que conviva. Non se considerarán a cargo os familiares 
con rendas de calquera natureza superiores ao salario 
mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de 
dúas pagas extraordinarias.

As responsabilidades familiares deberán concorrer 
no momento da solicitude, excepto no suposto de fillas 
e fillos que nazan dentro dos trescentos días seguintes. 
Neste suposto procederá revisar a contía da axuda perci-
bida para adecuala á cantidade que lle correspondese 
se, na data da solicitude, concorresen esas responsabili-
dades.

Entenderase que existe convivencia cando esta se 
encontre interrompida por motivos derivados da situa-
ción de violencia de xénero.

Non será necesaria a convivencia cando exista obriga 
de alimentos en virtude de convenio ou resolución xudi-
cial. Presumirase a convivencia, salvo proba en contrario, 
cando os familiares teñan recoñecida a condición de 
beneficiarios de asistencia sanitaria da Seguridade Social 
no documento que apareza expedido a nome da vítima.

Artigo 8. Tramitación e pagamento da axuda.

1. Estas axudas serán concedidas e aboadas nun 
pagamento único polas administracións competentes en 
materia de servizos sociais, de conformidade coas súas 
normas de procedemento.

2. Na regulación do procedemento de concesión, as 
administracións competentes en materia de servizos 
sociais velarán e garantirán que todas as fases do proce-
demento se realicen coa máxima celeridade e simplici-
dade de trámites.

Os procedementos de concesión serán, en todos os 
seus trámites, accesibles ás persoas con discapacidade.

3. O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais reem-
bolsará o importe íntegro destas axudas á Administra-
ción que efectuase o pagamento, con cargo aos orza-
mentos xerais do Estado, de acordo co procedemento 
que para tal efecto se estableza mediante o sistema de 
cooperación aplicable á relación entre o dito Ministerio e 
tal Administración.

Artigo 9. Causas de reintegro.

Procederá a devolución íntegra das cantidades perci-
bidas, cando se obtivese a axuda sen reunir os requisitos 
exixidos para a súa concesión, ou falseando ou ocultando 
os feitos ou datos que impedisen a súa concesión.

Disposición adicional. Persoas con discapacidade.

Para os efectos deste real decreto, terán a considera-
ción de persoas con discapacidade as comprendidas no 
número 2 do artigo 1 da Lei 51/2003, do 2 de decembro, 
de igualdade de oportunidades, non discriminación e 
accesibilidade universal das persoas con discapacidade.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvol-
vemento.

Facúltase o ministro de Traballo e Asuntos Sociais 
para ditar cantas disposicións sexan precisas para o des-
envolvemento e execución do disposto neste real 
decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 2 de decembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 20791 REAL DECRETO 1455/2005, do 2 de decembro, 

polo que se modifica o Regulamento de asis-
tencia xurídica gratuíta, aprobado polo Real 
decreto 996/2003, do 25 de xullo. («BOE» 301, 
do 17-12-2005.)

A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 
de protección integral contra a violencia de xénero, modi-
fica o punto 5 do artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, 
de asistencia xurídica gratuíta, excluíndo a necesidade de 
acreditar previamente a carencia de recursos económicos 
por parte das vítimas de violencia de xénero que soliciten 
asistencia xurídica gratuíta, así como a inmediatez na 
prestación da devandita asistencia.

Pola súa vez, a citada Lei orgánica 1/2004 estende o 
dereito a todos os procesos e procedementos administra-
tivos que teñan causa directa ou indirecta na violencia 
padecida, establecendo ademais que, nestes supostos, 
unha mesma dirección letrada asumirá a defensa das víti-
mas e que este dereito asistirá tamén os habentes causa 
en caso de falecemento da vítima. Así mesmo, a citada lei 
orgánica dispón que, en todo caso, se garantirá a defensa 
xurídica gratuíta e especializada de forma inmediata a 
todas as vítimas de violencia de xénero que o soliciten, 
sen prexuízo de que se non se lles recoñece posterior-
mente o dereito a esa asistencia lle deberán aboar ao 
avogado os honorarios devengados pola súa interven-
ción.

Este novo réxime singular e privilexiado de exercicio 
destes dereitos fai necesario proceder á modificación do 


