DRETS I AJUTS ECONÒMICS PER A
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
INDEMNITZACIÓ PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Qui s’hi pot acollir?
Adreçades a dones, adolescents i nenes que, com a conseqüència de la violència masclista en qualsevol de les seves
manifestacions (violència dins la parella, agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic, etc.), pateixin seqüeles, lesions o danys en
la salut física o psíquica de caràcter greu i per a fills i filles de víctimes mortals que siguin menors de vint-i-sis anys i que, en el
moment de la mort, en depenguin econòmicament.
Requisits
1.Que hi hagi una resolució judicial que acrediti que la persona sol·licitant o la mare de la persona sol·licitant ha estat víctima de
violència masclista.
2.Que les seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica tinguin caràcter greu.
3.Que els fills i/o filles siguin menors de vint-i-sis anys i convisquin amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La
separació transitòria motivada per raó d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, i per supòsits de
força major, no es considera trencament de la convivència. També s’entén que hi ha convivència quan aquesta es troba
interrompuda per motius derivats de la situació de violència masclista.
4.Que els fills i/o filles tinguin cadascun d’ells i elles, uns ingressos per rendiment del treball inferiors a l’IRSC vigent, en còmput
anual.
5.Que les persones sol·licitants visquin a Catalunya. Es considera que viuen a Catalunya les persones que puguin demostrar-ho per
qualsevol mitjà admès en dret que acrediti que resideixen a Catalunya amb caràcter estable.
En qualsevol cas, es considera que compleixen aquest requisit les persones que estiguin empadronades en un municipi de
Catalunya. Així mateix, són persones beneficiàries, encara que no visquin a Catalunya, les dones i els seus fills o filles, si escau,
quan la dona víctima treballi a Catalunya i els fets causants del dret a la indemnització hagin succeït a Catalunya.

AJUTS ECONÒMICS DE MESURES DE PROTECCIÓ INTEGRAL CONTRA LA
VIOLÈNCIADE GÈNERE
Qui s’hi pot acollir?
Adreçades a dones víctimes de violència de gènere amb rendes mensuals inferiors al 75% del salari mínim
interprofessional. Aquestes rebran una ajuda de pagament únic sempre que es presumeixi que a causa de la seva edat, falta de
preparació general o especialitzada i de les circumstàncies socials tinguin dificultats especials per obtenir una ocupació.
Requisits
Estar empadronades a un municipi de Catalunya.
Informe del Servei d’Ocupació de Catalunya que han de presentar les persones sol·licitants on ha de constar que la
dona sol·licitant d’aquest ajut, a causa de la seva edat, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials,
no millorarà de forma substancial la seva ocupabilitat per participar en els programes d’ocupació específics establerts
per a la seva inserció professional.
No tenir rendes que, en còmput mensual, superin el 75% del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part
proporcional de les dues pagues extraordinàries.

AJUTS I ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DE DELICTES VIOLENTS I CONTRA
LA LLIBERTAT SEXUAL VIOLÈNCIA DE GÈNERE I VIOLÈNCIA SEXUAL
Qui s’hi pot acollir?
VÍCTIMES DIRECTES: els qui sofreixin lesions corporals greus o danys greus en la seva salut física o mental com a conseqüència
directa del delicte.
VÍCTIMES INDIRECTES: en els delictes dolosos amb resultat de la dona assassinada tenen dret a les ajudes per defunció i, en certs
supòsits, per despeses funeràries els fills que depenguin econòmicament amb independència de la seva filiació o de la seva
condició de pòstums. Es presumirà econòmicament dependents de la dona els fills menors d’edat i majors incapacitats

Requisits
Per lesions o danys greus en la salut
Incapacitat temporal
Davant d’una situació d’incapacitat per un temps superior a sis mesos, es té dret a percebre un ajut equivalent al doble de
l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) diari mentre es manté la situació, després de transcorreguts els 6 primers
mesos amb una extensió màxima de 18 mesos prorrogables a 30 en certs supòsits.
Lesions invalidants
La quantitat a percebre es calcula aplicant, sobre uns límits màxims, els coeficients correctors econòmics en funció de la situació
econòmica de la víctima:
•Incapacitat permanent parcial o discapacitat del 33 al 44%: 40 mensualitats de l’IPREM.
•Incapacitat permanent total o discapacitat del 45 al 64%: 60 mensualitats de l’IPREM.
•Incapacitat permanent absoluta o discapacitat de més del 65%: 90 mensualitats de l’IPREM.
•Gran invalidesa o discapacitat de més del 75% amb ajuda a tercera persona: 130 mensualitats de l’IPREM
En delictes contra la llibertat sexual
Qui s’hi pot acollir?
Poden accedir a les ajudes les dones nacionals de qualsevol altre Estat que es trobin a Espanya, sigui quina sigui la seva situació
administrativa, quan l’afectada sigui víctima de violència de gènere en els termes que preveu la Llei orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, sempre que es tracti de delictes com a conseqüència
d’un acte de violència sobre la dona.
En els supòsits de lesions o danys que determinin la incapacitat permanent o mort de la víctima, la percepció de les ajudes és
compatible amb la de qualsevol pensió pública que el beneficiari tingui dret a percebre.
Les ajudes per incapacitat permanent són compatibles amb les d’incapacitat temporal.
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RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ (RAI)
Qui s’hi pot acollir?
Dones en situació de violència de gènere en l’àmbit de la parella o l’àmbit familiar.
Requisits
•Ser ciutadana de l’Estat espanyol o ser resident. No cal tenir permís de treball
.•No disposar de rendes superiors al 75% del SMI.
•Ser demandant d’ocupació. Quantia RAI: 80% de l’IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples). La RAI és incompatible
amb l’ajuda econòmica regulada en l’article 27 de la Llei 1/2004, de 28 de desembre.
SOL·LICITUD D’UN AJUT SUPLEMENTARI RAI per a víctimes de violència de gènere per canvi de residència
Qui s’hi pot acollir?
Amb caràcter general, per accedir a l’ajut suplementari de tres mesos de Renda activa d’inserció per canvi de residència per a
víctimes de violència de gènere o domèstica, la sol·licitant ha de complir els següents requisits generals:
Requisits
:•sol·licitar ser admesa al programa de Renda activa d’inserció o ser-ne beneficiària per ser víctima de violència de gènere o
domèstica.
•Ser víctimes de violència de gènere o domèstica que per aquest motiu s’hagin vist obligades i acreditin canvi de residència
durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d’admissió al programa de Renda activa d’inserció o durant la permanència en
aquest.

Acreditació

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Una ordre de protecció a favor de la víctima o sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció, un informe
del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere o bé segons la reforma per
Reial Decret Llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere
mitjançant un informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d’acolliment destinats a víctimes de violència de
gènere de l’Administració Pública competent
.Requisits
•Majors de 18 anys víctimes de violència masclista a l’àmbit de la llar.
•Estar empadronada en un municipi i residir legalment a Catalunya.
Aquest requisit no s’aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de
divorci o separació, ni als catalans retornats.
Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la
sol·licitud.
No disposar d’una quantitat d’ingressos, rendes o recursos econòmics d’acord amb el llindar d’ingressos fixat per l’Indicador de renda
de suficiència de Catalunya, durant els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.Només es pot percebre
la Renda garantida de ciutadania (RGC) si no hi ha ingressos superiors a...•604€ al mes, si s’és un adult.•896€ al mes, si són dos
adults.•969€ al mes, si són dos adults amb un fill.•1.042€ al mes, si són dos adults amb dos fills.•1.122€ al mes, si són dos adults
amb tres fills.

FONS DE GARANTIA DE PENSIONS I PRESTACIONS
Qui s’hi pot acollir?
S’hi poden acollir les que persones tinguin reconegut judicialment el dret a una pensió compensatòria i/o d’aliments que ha resultat
impagada per la persona obligada al pagament i, també s’hi poden acollir els seus fills i filles menors o majors d’edat amb un grau
igual o superior al 65% de discapacitat.
Requisits
Les persones beneficiàries han de residir legalment a Catalunya i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser
immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Són una excepció les persones retornades, a les quals no
s’exigeix el període mínim de residència, d’acord amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels
catalans emigrats. La persona beneficiària ha de tenir uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de
Catalunya. A aquesta limitació s’ha d’aplicar un increment de 0,3 per cada càrrega familiar acreditada. Pel que fa a la prestació
alimentària a favor dels menors d’edat o majors amb discapacitat, cal acreditar tenir reconegut, si escau, el dret de percebre la
prestació del Fons de garantia de pagament d’aliments de l’Estat.
Es poden obtenir les sol·licituds a les oficines de Treball, Afers Socials i Famílies.
A través del telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya 012 o a través del telèfon 900 400 012.

BESTRETES DEL FONS DE GARANTIA D'ALIMENTS
Qui s’hi pot acollir?
•Els menors d’edat (i majors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%) espanyols o nacionals d’un Estat membre de la
Unió Europea residents a Espanya, titulars d’un dret d’aliments judicialment reconegut i impagat.
•Els menors d’edat estrangers no nacionals de la Unió Europea que, sent titulars d’un dret d’aliments judicialment reconegut i
impagat, compleixin els següents requisits: residir legalment a Espanya durant, almenys, cinc anys, dels quals dos hauran de ser
immediatament anteriors a la data de sol·licitud de la bestreta. Per als menors de cinc anys aquests períodes de residència s’exigiran
a qui exerceixi la seva guarda i custòdia.
No obstant això, si el titular de la guarda i custòdia fos espanyol n’hi haurà prou que el menor resideixi legalment a Espanya quan se
sol·liciti la bestreta, sense necessitat d’acreditar cap període previ de residència.
•Ser nacionals d’un altre Estat que, d’acord amb el que es disposi en els tractats, acords o convenis internacionals o en virtut de
reciprocitat tàcita o expressa, reconegui bestretes anàlogues als espanyols en el seu territori
Requisits
Per tenir dret a les bestretes, els recursos econòmics de la unitat familiar en la qual s’integra el menor no han de superar el límit
d’ingressos resultant de multiplicar la quantia anual de l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), vigent en el moment
de la sol·licitud de la bestreta, pel coeficient que correspongui segons el nombre de fills menors que integrin la unitat
familiar.Resolució en la qual es reconeguin els aliments que hagi estat dictada pels tribunals espanyols.

PENSIONS D’ORFANDAT
Qui s’hi pot acollir?
.Tindran dret a la pensió d’orfandat els fills de les víctimes de violència de gènere menors de 21 anys o els menors que estiguin
incapacitats per treballar. En el cas que els fills continuïn estudiant o que no disposin de recursos, aquesta pensió es podrà mantenir
fins als 25 anys
Requisits
Menors de 21 anys o menors que estiguin incapacitats per treballar.
:
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