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S U M A R I O*
 

 
 
 
*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario. 

 
 
 
I. PROPOSICIÓN DE LEI, A INICIATIVA DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO, POLA QUE SE CREA E REGULA 
UNHA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER 
PERIÓDICO PARA AS MULLERES QUE SOFREN 
VIOLENCIA DE XÉNERO - BOPG núm. 602 fasc. 2º, 17-2-16. 
 
 
II. NORMATIVA 
 
      Normativa de Galicia 
 

• Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 
tratamento integral da violencia de xénero. 

• Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a 
Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero no relativo aos órganos consultivos 
e de participación. 

• Resolución do 5 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da 
Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das 
axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de 
xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a 
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2016. 

• Resolución do 5 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da 
Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das 
axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de 
xénero e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. 

 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90602_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_11_2007.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120726/AnuncioC3C1-160712-0005_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160415/AnuncioG0244-050416-0006_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160415/AnuncioG0244-050416-0009_gl.pdf
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• Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, 
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 
xénero 2015. 

 
 
      Normativa estatal 

• Lei 35/1995, do 11 de decembro, de axudas e asistencia ás vítimas 
de delitos violentos e contra a liberdade sexual. 

• Real Decreto 738/1997, do 23 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento de axudas ás vítimas de delitos violentos e contra a 
liberdade sexual. 

• Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero. 

• Real Decreto 1452/2005, do 2 de decembro, polo que se regula a 
axuda económica establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, 
do 28 de decembro. 

• Real Decreto 1917/2008, do 21 de novembro, polo que se aproba o 
programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de 
violencia de xénero. 

• Real Decreto-lei 9/2015, do 10 de xullo, de medidas urxentes para 
reducir a carga tributaria soportada polos contribuíntes do imposto 
sobre a renda das persoas físicas e outras medidas de carácter 
económico. 

 
 
      Normativa das comunidades autónomas 
 
      ANDALUCÍA 
 

• Lei 13/2007, do 26 de novembro, de medidas de prevención e 
protección integral contra a violencia de xénero. (Capítulo I: Axudas 
socioeconómicas. Artigos 46 e 47) 

 
      ARAGÓN 
 

• Lei 4/2007, do 22 de marzo, de prevención e protección integral ás 
mulleres vítimas de violencia en Aragón. (Capítulo V :Prestacións 
económicas. Artigos 32-36) 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDocumentosVarios/090048789.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDocumentosVarios/090048789.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDocumentosVarios/090048789.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26714
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-20788
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-19918
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2493
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-11593
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      ASTURIAS 
 

• Lei 2/2011, do 11 de marzo, para a igualdade de mulleres e homes 
e a erradicación da violencia de xénero. 

• Decreto 90/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o 
procedemento de concesión das axudas previstas no artigo 27 da 
Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero. 

 
 
BALEARES 
 

• Decreto 125/2010, do 23 de decembro, de principios xerais para a 
concesión das axudas económicas de pago único recollidas no 
artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 
de protección integral contra a violencia de xénero. 

• Decreto 46/2015, do 22 de maio de 2015, de modificación do 
Decreto 125/2010, do 23 de decembro.  

• Resolución da directora do Instituto Balear da Muller, pola que se 
aproba a convocatoria informativa sobre as condicións, os 
requisitos e o procedemento para a concesión da axuda económica 
de pago único recollida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 
de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia 
de xénero, ás mulleres vítimas de violencia de xénero que residan 
y estean empadroadas nos municipios de Menorca, Eivissa e 
Formentera. 

 
 
 CANARIAS 
 

• Lei 16/2003, do 8 de abril, de prevención e protección integral das 
mulleres contra a violencia de xénero.(Capítulo III: Outros medios 
de atención e asistencia. Artigo 39. Fondo de Emerxencia) 

 
      CANTABRIA 
 

• Lei 1/2004, do 1 de abril, integral para a prevención da violencia 
contra as mulleres e a protección as súas vítimas. (Título VI : 
prestaciones económicas ) 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7887
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION11/66/3/001U002I3E0002.pdf
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2010191&p_inipag=32&p_finpag=34
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=920865&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=933747&lang=es
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13618
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-7685
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• Decreto 64/2006, do 8 de xuño, polo que se desenvolve a Lei 
1/2004, de 1 de abril 

 
• Orde SAN/23/2006, do 6 de setembro, pola que se regula o 

procedemento de concesión das axudas económicas a vítimas de 
violencia de xénero previstas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, 
do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero, e desenvolvidas polo Real Decreto 1452/2005, 
do 2 de decembro. 

 
      CASTELA E LEÓN 
 

• Lei 13/2010, do 9 de decembro, contra a violencia de xénero en 
Castela  León. 

 
 
      CASTELA  - A MANCHA 
 

• Lei 5/2001, do 17 de maio, de prevención de malos tratos e de 
protección ás mulleres maltratadas. (Artigo 17: subvencións ás 
vítimas de violencia) 

 
 

• Decreto 38/2002, do 12 de marzo, para a aplicación da Lei 5/2001, 
do 17 de maio. (Artigo 31: obxecto das subvencións ás vítimas de 
violencia) 

 
 
      CATALUÑA 
 

• Lei 5/2008, do 24 de abril, do dereito das mulleres a erradicar a violencia 
machista.( Artículo 46. Renta mínima de inserción, axudas económicas e 
demás prestacións). 

• Decreto 80/2015, do 26 de maio, das indemnizacións e  axudas para mulleres 
vítimas de violencia machista establecidas polo artigo 47 da lei 5/2008, do 24 
de abrl, do dereito das mulleres a erradicar a violencia machista. 

 
 
 
 

http://observatorioviolencia.org/Descargar/decreto-642006-de-8-de-junio-por-el-que-se-desarrolla-la-ley-de-cantabria-12004-de-1-de-abril-integral-para-la-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-la-proteccion-a-sus-victimas/
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/normativa/Orden%20SAN%2023%202006,%20ayudas%20econ%C3%B3micas%20victimas%20violncia%20de%20genero.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20072
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=74929.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2002/03/15&idDisposicion=123062680591630048
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-9294
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      MADRID 
 

• Lei 5/2005, do 20 de decembro, integral contra a violencia de 
xénero da Comunidade de Madrid. (Artigo 18. Réxime de axudas 
económicas). 

• Orde 218/2013, do 13 de marzo, pola que se aproban as normas 
reguladoras para a concesión directa das axudas económicas de 
pago único recollidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de 
xénero. 

• Orde 2082/2015, do 30 de novembro, pola que se declara el 
importe dos créditos orzamentarios dispoñibles para a concesión 
directa, durante o ano 2016, das axudas individuais para favorecer 
a autonomía de mulleres vítimas de violencia de xénero  

• Acordo do 5 de decembro de 2012, do Consello de Goberno, polo 
que se aproba o procedemento de concesión directa das axudas 
individuais para favorecer a autonomía de mulleres vítimas de 
violencia de xénero. 

 
     MURCIA 
 

• Lei 7/2007, do 4 de abril, para a igualdade entre mulleres e homes, 
e de protección contra a violencia de xénero na rexión de Murcia. 
(artigo 53: fondo de emerxencia) 

 
• Orde do 10 de Marzo de 2008, pola que se regulan as xudas 

económicas Establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 
28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero. 

 
      NAVARRA 
 

• Lei foral 14/2015, do 10 de abril, para actuar contra a violencia cara 
as mulleres. (Capítulo III. Axudas económicas. Artigos 50-55). 

• Decreto foral 16/2007, do 26 de febreiro, polo que se aproba o 
Regulamento de desenvolvemento da Lei foral 22/2002, do 2 de 
xullo, para a adopción de medidas integrais contra a violencia 
sexista. (BON nº 34 de 19/03/2007). 

• Decreto foral 69/2008, do 17 de xuño polo que se aproba a carteira 
de servizos sociais de ámbito xeral. 

http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-3667
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/04/BOCM-20130404-8.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/10/BOCM-20151210-9.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/02/13/BOCM-20130213-1,0.PDF
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwist53wlpbNAhWIBBoKHfKZD74QFggsMAI&url=http%3A%2F%2Figualdadyviolenciadegenero.carm.es%2Fdocuments%2F202699%2F218109%2FLey%2B7%2B2007%2C%2Bde%2B4%2Bde%2Babril%2C%2Bpara%2Bla%2Bigualdad%2Bentre%2Bmujeres%2By%2Bhombres%2By%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bcontra%2Bla%2Bviolencia%2Bde%2Bg%25C3%25A9nero%2Bde%2Bla%2BRegi%25C3%25B3n%2Bde%2BMurcia%2Bde%2Bla%2BRegi%25C3%25B3n%2Bde%2BMurcia%2Fe48217af-299f-40fe-9123-221379db6298&usg=AFQjCNFU-xSE9oGqhPp1NMqEZxBKMvK13A
http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/217728/Orden_regulad_ayuda_art._27_de_2008/fd9f8ecb-fdf0-4c50-9813-7801c81612e4
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5591
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29663
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• Orde Foral 270/2010, do 26 de agosto, pola que se aproban as 
axudas de emerxencia social para vítimas de violencia de xénero. 

 
      PAÍS VASCO 
 

• Orden do 29 de outubro de 2014, pola que se establece o 
procedemento de concesión e de pago da axuda económica ás 
mulleres vítimas de violencia de xénero, prevista no artigo 27 da 
Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero. 

• Resolución do 24 de febreiro de 2016, do director de servizos 
sociais do departamento de emprego e políticas sociais, pola que 
se fai pública a dotación asignada para a axuda prevista na Orde 
do 29 de outubro de 2014. 

 
       A RIOXA 
 

• Lei 3/2011, do 1 de marzo, de prevención, protección e 
coordinación institucional en materia de violencia na Rioxa. 

• Orde 2/2006, do 31 de marzo, pola que se regulan os itinerarios de 
inserción sociolaboral das mulleres vítimas de violencia de xénero, 
e o seu acceso á axuda económica prevista no Real Decreto 
1452/2005, do 2 de decembro, polo que se regula a axuda 
económica establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 
de decembro  

 
      COMUNIDADE VALENCIANA 
 

• Lei 7/2012, do 23 de novembro, integral contra a violencia sobre a 
muller no ámbito da Comunidade valenciana. (Artigo 55. Fondo de 
emerxencias) 

 
• Decreto 63/2014, do 25 de abril, polo que se aproba o 

Regulamento para o recoñecemento das indemnizacións e as 
axudas económicas ás vítimas de violencia sobre a muller, 
previstas na Lei 7/2012, do 23 de novembro. 

 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/119/Anuncio-2/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/03/1601025a.pdf
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4951
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHXmTguLxEnv0H5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPrM%0Awd6%2FHjgu5%2BzRS7GZ%2BDTG&&&
http://www.docv.gva.es/rlgv/fileadmin/datos/pdfs_notas/2012/L_2012_07_ca_L_2015_10.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=003737/2014&L=1&url_lista=
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III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS 
 
      GALICIA 
 

• Proposición de lei a iniciativa do G.P. BNG, pola que se crea e 
regula unha prestación económica de carácter periódico para as 
mulleres que sofren violencia de xénero - BOPG núm. 380 fasc. 2, 
26-11- 2014. 

 
- Toma en consideración – Pleno día 24-2-2015, DS núm. 98 
- Publicación do rexeitamento da toma en consideración – BOPG 

núm. 423 fasc. 2º, 26-2-15. 
 
      ASTURIAS 
 

• Proposición de Lei de modificación da Lei 2/2011, do 11 de marzo, 
para a igualdade de mulleres e homes e a erradicación da violencia 
de xénero do Principado de Asturias – BOJGPA serie A 21.1, 16-3-
16. 

 
      CANARIAS 
 

• Proposición de Lei de modificación da Lei 16/2003, do 8 de abril, de 
prevención e protección integral das mulleres contra a violencia de 
xénero – BOPCN núm. 79, 16-3-16. 

 
 
      CASTELA LEÓN 
 

• Proposición de Lei pola que se modifica a Lei 13/2010, do 9 de 
decembro, contra a violencia de xénero en Castela e León – 
BOCCL núm. 102, 18-3-16. 

 
 
      CASTELA – A MANCHA 
 

• Proposición de Lei de modificación da Lei 5/2001, do 17 de maio, 
de prevención de malos tratos e protección ás mulleres maltratadas 
– BOCCM núm. 64, 10-3-16. 

 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90380_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90380_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/D90098.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90423_2.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90423_2.pdf
http://anleo.jgpa.es:8080/documentos/Boletines/PDF/10A-2101.pdf
http://anleo.jgpa.es:8080/documentos/Boletines/PDF/10A-2101.pdf
http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/079/bo079.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/9L/BOCCL0900102/BOCCL-09-005582.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/064.pdf
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      MURCIA 
 

• Proposición de lei sobre modificación da Lei 7/2007, do 4 de abril, 
para a igualdade entre mulleres e homes, e de protección contra a 
violencia de xénero na rexión de Murcia  
⋅ PPL – BOARM núm. 40, 5-4-16. 
⋅ Ditame da Comisión - BOARM núm. 50, 24-5-16. 

 
 
      A RIOXA 
 

• Proposición de Lei para actuar contra a violencia cara as mulleres. 
⋅ PPL – BOPR serie A núm. 38, 16-3-16. 
⋅ Criterio contrario do Goberno - BOPR serie A núm. 45, 20-4-16. 

 
 
      MADRID 
 

• Proposición de Lei de reforma da Lei 5/2005, do 20 de decembro, 
integral contra a violencia de xénero na Comunidade de Madrid – 
BOAM núm. 52, 31-3-16. 

 
 
IV. DOUTRINA 
 
CONSELLO CONSULTIVO BALEARES 
 

• Ditame núm. 48/2015, relativo ao proxecto de decreto de 
modificación don Decreto 125/2010, do 23 de decembro, de 
principios xerais para a concesión das axudas económicas de pago 
único recollidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de 
xénero.   

 
 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

http://www.parlamento-larioja.org/files/58-5331-boletin/38a.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/ix-legislatura/ano-2016/4992-2016-05-25-09-09-27
http://www.parlamento-larioja.org/files/58-5331-boletin/38a.pdf
http://www.parlamento-larioja.org/files/58-5382-boletin/45a.pdf
http://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_10_00052.PDF
http://www.consellconsultiu.es/Dictamen.aspx?ID=6966
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	 Decreto 38/2002, do 12 de marzo, para a aplicación da Lei 5/2001, do 17 de maio. (Artigo 31: obxecto das subvencións ás vítimas de violencia)
	      CATALUÑA
	 Lei 5/2008, do 24 de abril, do dereito das mulleres a erradicar a violencia machista.( Artículo 46. Renta mínima de inserción, axudas económicas e demás prestacións).
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	 Orden do 29 de outubro de 2014, pola que se establece o procedemento de concesión e de pago da axuda económica ás mulleres vítimas de violencia de xénero, prevista no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
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