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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

9223

Decret 46/2015, de 22 de maig de 2015, de modificació de principis generals per a la concessió dels
ajuts econòmics de pagament únic recollits en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
PREÀMBUL

L’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, estableix unes
ajudes socials per a les dones víctimes de violència de gènere que no tenguin rendes superiors al 75 % del salari mínim interprofessional i
respecte de les quals es presumeixi que, a causa de la seva edat, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials, tindran
dificultats especials per obtenir una ocupació i, per això, no participaran en els programes d’ocupació establerts per a la seva inserció
professional. És, en definitiva, un dret subjectiu mitjançant el qual la Llei orgànica 1/2004 assegura un dels seus principis rectors: garantir
drets econòmics a les dones víctimes de violència de gènere, amb la finalitat de facilitar-ne la integració social. L’apartat 3 de l’article 27
determina que aquestes ajudes, finançades amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat, les concedeixen les administracions competents en
matèria de serveis socials.
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L’article 8.1 del Reial decret 1452/2005, de 2 de desembre, pel qual es regula l’ajuda econòmica que estableix l’article 27 de la Llei orgànica
1/2004 disposa que aquestes ajudes les concedeixen i abonen en un pagament únic les administracions competents en matèria de serveis
socials, de conformitat amb les seves normes de funcionament. D’altra banda, l’apartat 3 del mateix article preceptua que el Ministeri de
Treball i Afers Socials (ara Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) ha de reemborsar l’import íntegre d’aquestes ajudes a
l’administració que hagi fet el pagament.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (EAIB) aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, preveu, en el apartat 3 de l’article 16,
que les actuacions de les administracions públiques de les Illes Balears s’ha de centrar primordialment en la protecció social contra la
violència, especialment la violència de gènere, dret social que, entre d’altres que s’esmenten en l’apartat de què es tracta, ha de ser objecte
d’una aplicació real i efectiva(article 4 del precepte en qüestió).
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears de 2007, en els apartats 15 i 17 de l’article 30, atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
la competència exclusiva en les matèries d’acció i benestar social i de polítiques de gènere, respectivament. Aquestes competències se li
atorguen com a subjecte autonòmic en el conjunt de l’Estat, però l’exercici en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, d’acord també
amb l’Estatut d’autonomia, es distribueix en dos àmbits institucionals diferents: l’autonòmic i l’insular. Així, l’article 70 de l’EAIB
determina les competències pròpies dels consells insulars; entre d’altres, les que assenyalen els apartats 4 (serveis socials i assistència social, i
polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social) i 20 (polítiques de gènere, conciliació de la vida
familiar i laboral, i dona).
Amb l’aprovació del Reial decret 1452/2005, de 2 de desembre, es vol garantir el principi de seguretat jurídica i la igualtat en l’accés al dret
reconegut en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, amb la finalitat d’assegurar l’aplicació correcta de la norma, i, al
mateix temps, preservar les competències exclusives de les comunitats autònomes per establir el procediment de concessió de l’ajuda.
En aquest sentit, a l’empara del que disposa l’article 58.3 de l’EAIB, s’aprovà el Decret 125/2010, de 23 de desembre, de principis generals
per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament únic recollits en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004.
L’apartat 2 de l’article 6 d’aquest Decret disposa que, d’acord amb el que preveu l’article 8.3 del Reial decret 1452/2005, els consells insulars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han d’avançar el pagament d’aquests ajuts, que han de ser reemborsats amb càrrec als
pressuposts generals de l’Estat.
Una vegada establertes les competències dels consells insulars per a la gestió del procediment de concessió dels ajuts que preveu l’article 27
de la Llei orgànica 1/2004, només el Consell Insular de Mallorca exerceix les potestats inherents a aquesta competència. La resta de consells
insulars no han habilitat, fins ara, ni substantivament ni procedimentalment, els mecanismes per fer efectiva la tramitació i la concessió
d’aquestes prestacions econòmiques.
Així, fins que algun d’aquests consells insulars no hagi resolt aquest desajust temporal i perquè no es produeixin disfuncions si una
determinada normativa no s’aplica de la mateixa manera a tot el territori de les Illes Balears, com en aquest cas, el Govern —que té una
posició fonamental en la garantia de l’execució de la legislació estatal des del punt de vista dels drets de la ciutadania, la qual cosa expressa
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un interès general clarament interinsular— pretén introduir en la redacció del Decret 125/2010 una previsió normativa en el sentit que
l’Institut Balear de la Dona, en aquests casos, en la condició d’organisme autonòmic d’igualtat, assumeixi, excepcionalment i de manera
transitòria, la tramitació i l’abonament, en un pagament únic i per anticipat, de l’ajut establert en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004 a què
tenen dret les dones víctimes de violència de gènere que resideixin i estiguin empadronades als municipis de qualsevol dels territoris insulars
afectats.
Així, el Govern impulsa aquest Decret per garantir, en nom de l’interès general i mentre persisteixi la situació transitòria esmentada, un marc
igual en l’aplicació de la normativa per a totes les dones víctimes de violència de gènere de les Illes Balears que, amb independència del seu
lloc de residència, sol·licitin l’ajut establert en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004.
Per tot això, a proposta de la consellera de Família i Serveis Socials, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 22 de maig,

DECRET
Article únic
Modificació del Decret 125/2010, de 23 de desembre, de principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de pagament únic
recollits en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004
S’afegeix una disposició transitòria al Decret 125/2010, de 23 de desembre, de principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de
pagament únic recollits en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, amb el contingut següent:
Disposició transitòria única
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1.En el cas que algun dels consells insulars no hagi habilitat en els pressuposts una consignació adequada i suficient per atendre l’ajut
previst en l’article 27 de la Llei 1/2004, o no n’hagi articulat el procediment, mentre no es resolgui aquest desajust temporal, l’Institut
Balear de la Dona, excepcionalment, assumirà la tramitació i anticiparà el pagament dels ajuts a què tenen dret les dones víctimes de
violència de gènere que resideixin i estiguin empadronades als municipis de qualsevol dels territoris insulars afectats.
2.En aquesta situació transitòria, l’Institut Balear de la Dona atendrà tant les sol·licituds d’ajut que s’hagin presentat davant els consells
insulars afectats i que aquests li derivin, com aquelles altres que es formalitzin directament davant l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, si bé, en aquest darrer cas, els consells insulars implicats en cada cas n’han d’informar abans de la
resolució corresponent.
3.Els procediments d’aquests ajuts econòmics de dret subjectiu s’inicien a sol·licitud de la dona interessada víctima de violència de gènere.
De totes maneres, la directora de l’Institut Balear de la Dona ha de dictar un acte de convocatòria informativa, que tindrà el caràcter de
simple pressupost dels procediments que, si escau, s’iniciïn amb les sol·licituds que es presentin.
4.La instrucció dels procediments correspon al cap del Servei de Gestió i Planificació de l’Institut Balear de la Dona, el qual, en el
transcurs d’aquesta instrucció, ha de fer la sol·licitud d’informe al Servei d’Ocupació de les Illes Balears prevista en l’article 7.2 d’aquest
Decret i ha d’acabar la instrucció formulant, en cada cas, una proposta de resolució.
5.La resolució dels procediments correspon a la directora de l’Institut Balear de la Dona. Aquesta resolució es notificarà a la persona
interessada, com també al consell insular concernit pel lloc de residència de la dona sol·licitant de l’ajut.
6.El termini màxim per emetre i notificar la resolució de què es tracta és de tres mesos des que la sol·licitud, amb tota la documentació
requerida, tengui entrada en el Registre de l’Institut Balear de la Dona. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució corresponent, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.
7.Contra la resolució que dicti la directora de l’Institut Balear de la Dona, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs d’alçada davant la consellera de Família i Serveis Socials, d’acord amb l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final primera
Títol competencial
Aquest Decret es dicta a l’empara de l’article 58.3 de l’Estatut d’autonomia aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
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Disposició final segona
Habilitació normativa
Es faculta la consellera de Família i Serveis Socials, en l’àmbit de les seves competències, per dictar totes les disposicions necessàries per
desplegar aquest Decret.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de maig de 2015
El president
José Ramón Bauzá Díaz
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La consellera de Família i Serveis Socials
Sandra Fernández Herranz
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