Drets laborals de les dones víctimes
de violència masclista
Les dones que són o han estat víctimes de violència maclista
disposen duna sèrie de drets laborals i de Seguretat Social
la finalitat dels quals és que aquestes puguin conciliar les
seves obligacions laborals amb les seves necessitats de
protecció i de recuperació integral, a partir de la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere.
Així mateix, La Llei 5/2008, de 24 dabril, del dret de les dones
a eradicar la violència masclista consagra i garanteix un conjunt
de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació
de violència masclista a Catalunya.

Drets laborals i de seguretat social
Drets de les treballadores assalariades

 Reordenació del seu temps de treball en funció de les
necessitats.
 Mobilitat geogràfica si lempresa disposa de centres de
treball en diferents territoris.
 Canvi de centre de treball amb reserva de lloc durant els
primers 6 mesos.
 Reducció de la jornada laboral amb una reducció
proporcional del sou.
 Les absències o faltes de puntualitat al treball es consideraran
justificades quan així ho determinin el serveis socials o de
salut, segons procedeixi.
 Suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de
treball amb dret a prestació datur durant 6 mesos,
ampliable a 18 mesos per resolució judicial.
 Extinció del contracte de treball amb dret a prestació datur
per voluntat de la treballadora.
 Lextinció de la relació laboral conseqüència de la violència
de gènere podrà donar accés a la modalitat de jubilació
anticipada als 61 anys, sempre que es compleixin la resta
de requisits.

La situació legal datur sacreditarà per comunicació escrita de
lempresa sobre lextinció o suspensió temporal de la relació
laboral, juntament amb lordre de protecció a favor de la víctima,
o en el seu defecte linforme del Ministeri Fiscal.
Si una treballadora víctima de violència de gènere és
acomiadada mentre estigui exercint algun dels quatre primers
drets exposats lacomiadament serà declarat nul.

Drets de les funcionàries públiques

 Reordenació del seu temps de treball, en els termes que
estableixi lAdministració.
 Mobilitat geogràfica: dret al trasllat a un altre lloc
danàlogues característiques sense necessitat que hi hagi
cap vacant.
 Reducció de jornada, que implica una reducció del sou
proporcional.
 Les faltes dassistència tindran la consideració de justificades
quan així ho determinin els serveis socials.
 Excedència: possibilitat de sol·licitar-la, sense necessitat
que hagi prestat uns serveis mínims. Durant els dos primers
mesos de lexcedència la funcionària tindrà dret a percebre
les retribucions íntegres.

Drets de les treballadores per compte propi

Davant la obligació a cessar la seva activitat per fer efectiva la
seva protecció o el seu dret a lassistència social integral, els
serà suspesa lobligació de cotitzar durant un període de sis
mesos, els quals seran considerats com a mesos de cotització
efectiva a efectes de les prestacions de la Seguretat Social, i la
seva situació serà assimilada a la dalta.

Drets econòmics de les víctimes de violència
masclista
Suport econòmic específic per a dones víctimes de violència
de gènere amb dificultats especials per obtenir una ocupació
Requisits: No disposar de rendes superiors al 75% del salari
mínim interprofessional i sempre que es presumeixi que a
causa de la seva edat, falta de preparació general o

especialitzada i circumstàncies socials tingui dificultats especials
per obtenir una ocupació.
Quantia de lajuda, que serà un pagament únic:
 Amb caràcter general, import equivalent al de 6 mesos de
subsidi per atur.
 Quan la dona tingui reconeguda oficialment una
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100,
limport seria equivalent a 12 mesos de subsidi datur.
 En cas que la víctima tingui responsabilitats familiars, el
seu import pot assolir el dun període equivalent a 18 mesos
de subsidi, o de 24 mesos si la víctima o algun dels familiars
que hi conviuen té reconeguda oficialment una
minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100.
Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol de les que preveu la
Llei 35/1995, d11 de desembre, dAjudes i Assistència a les Víctimes
de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual.
LOrdre ASC/342/2008, de 30 de juny, regula el procediment aplicable
a la sol·licitud i concessió de lajut econòmic establert a larticle 27 de
la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere.

Renda Activa dInserció (RAI)
Requisits:
 Ser víctima acreditada de violència de gènere
 No disposar de rendes superiors al 75% del SMI.
 Ser demandant docupació.
Quantia RAI: 80% de lIPREM (indicador públic de renda
defectes múltiples).
Duració del programa: 11 mesos com a màxim.
La RAI és incompatible amb lajuda econòmica regulada en
larticle 27 de la Llei 1/2004, de 28 de desembre.

