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Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació :
Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat:
PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Adopció de mesures tendents a garantir l'especial protecció que ha d'oferir-se a fills
menors de víctimes mortals de violència de gènere.
Contingut de la iniciativa :
Espanya ha subscrit alguns tractats internacionals com la Declaració Universal dels
Drets del Nen, proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la
seva resolució 1386 (XIV), de 20 de novembre de 1959, en concret el seu principi
segon, i l'article 3 de la Convenció sobre els Drets del Nin, resolució 44/25, de 20 de
novembre de 1989.
Aquests textos consagren que el “nen deu, en totes les circumstàncies, figurar
entre els primers que rebin protecció i socors” (principi vuitè de la Declaració
Universal dels Drets del Nin) així com que els “nens temporal o permanentment
privats del seu mitjà familiar, o el superior interès del qual exigeixi que no
romanguin en aquest mitjà, tindran dret a la protecció i assistència especials de
l'Estat” (article 20.1 de la Convenció sobre els Drets del Nen).
No obstant això, la legislació actual és parca en els reconeixements efectuats a
favor d'aquests menors que sofreixen la privació física de la seva mare a les mans
del pare a la presó preventiva ja que, per exemple, no contempla com a possible
una pensió d'orfandat «especial i especifica» per atendre les necessitats dels
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.5 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 1 de 3

Parlament de les Illes Balears
RGE: 4810/2013 - 09/05/2013 11:29

menors davant els supòsits referits fins que recaigui la sentència definitiva en què
sigui condemnat el pare agressor per delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les
seves formes no es vindrà a incrementar la pensió d'orfandat atenent a la legislació
reguladora del règim de la Seguretat Social, la qual cosa comporta una vulneració
dels textos internacionals subscrits per Espanya atès que es fa dependre la
protecció del menor a la pèrdua del dret del causant del seu dany el que implica una
falta de garanties a la protecció especial que mereixen els menors privats totalment
del seu mitjà familiar.
Recentment, s'ha debatut en la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats una
Proposició No de Llei relativa a «l'adaptació normativa per donar resposta a la
situació de vulnerabilitat i desemparament en què es troben aquells menors, fills de
víctimes mortals de violència de gènere i del pare agressor».
Amb la finalitat d'aprofundir en aquesta mateixa línia des del Grup Parlamentari
Popular interessa al Govern de la Nació al fet que dins de les reformes legislatives
anunciades pel Ministre de Justícia, valori la necessitat d'incorporar mesures i
mecanismes de correcció per evitar que menors que sofreixen situacions d'orfandat
absoluta provocada per la mort de la mare a les mans del pare rebin una especial
protecció davant la situació de desemparament i vulnerabilitat al fet que resulten
abocats davant la perduda física de la seva mare pel delicte comès pel pare, sent
aquest últim a la presó provisional i privat de la pàtria potestat des de l'inici de les
actuacions penals en aquells casos d'indicis racionals de criminalitat en contra
seva.
El Ministeri de Justícia va anunciar la intenció del Govern de la Nació de promoure
una iniciativa legislativa dirigida a impulsar un Estatut de la Victima, reivindicació
constant des d'amplis sectors jurídics interessats a posar fi a l'abandó que presenta
la víctima en l'àmbit normatiu, en concret en les lleis processals penals.
Amb caràcter general es proposen mesures tendents a garantir a la victima el dret a
estar informada de la situació jurídica o processal de l'autor del delicte; a estar
informat del seu parador fins que aquest compleixi íntegrament la seva condemna i
satisfaci les seves responsabilitats civils; atorgant-se la possibilitat de personar-se
en totes les fases del procediment penal, inclosa l'execució de condemna;
intervenint un reconeixement exprés dels seus drets processals, amb la intenció
manifesta d'aconseguir una protecció plena de la intimitat de la víctima, així com un
tracte mèdic, psicològic i assistencial al llarg de tot el procés.
En l'àmbit de la protecció del nen, el Grup Popular vol presentar algunes propostes
com atorgar per exemple als Jutges durant la instrucció de la causa penal
corresponent la possibilitat de tramitar en peces separades, sota el seu control, i
una vegada constatada l'existència d'indicis racionals de criminalitat contra el pare
homicida, la comunicació a les Administracions competents de la defunció de la
víctima amb la finalitat de que s'iniciï la tramitació de les pensions d'orfandat o que
s'acordi cautelarment la consignació judicial de la pensió de viduïtat a l'espera de la
resolució ferma del procés penal perquè es destini al pagament de pensions
d'aliments a favor dels menors, abonaments de càrregues familiars, amén d'altres
possibles de caràcter fiscal com la inexigibilidad del pagament d'impostos tals com
l'Impost de Successions i Donacions, IRPF, IBI, etc, fins que es produeixi la
incorporació legal dels menors al mercat laboral.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri de Justícia del Govern de la Nació
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a valorar, dins de l'anunciada reforma de l'Estatut de la Víctima, l'adopció de
mesures tendents a garantir l'especial protecció que ha d'oferir-se a fills menors de
víctimes mortals de violència de gènere i pare agressor durant el temps que
transcorre entre la comissió del delicte i la sentència ferma i això davant la situació
de desemparament i vulnerabilitat en què queden dits menors

Margalida CABRER I
GONZÁLEZ

Miquel Àngel JEREZ I JUAN
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