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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’IGUALTAT
14370 Reial decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel qual s’actualitzen les 

quanties, els criteris i el procediment de distribució de les transferències per al 
desenvolupament de competències noves o ampliades reservades a les 
entitats locals en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.

I

La violència contra les dones, a més de constituir una vulneració dels seus drets 
fonamentals, és l’expressió més cruel de la discriminació, la situació de desigualtat i les 
relacions de poder dels homes sobre les dones. Per això, en el marc de la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, i en compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la 
violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig de 2011, ratificat 
per Espanya el 2014, és necessari avançar en la consolidació i l’adopció de les mesures 
legislatives i altres de necessàries per sensibilitzar, prevenir, investigar, castigar, atendre i 
protegir pels actes de violència que s’hi inclouen. El Conveni del Consell d’Europa insta, a 
més, que les mesures que es prenguin impliquin tots els actors pertinents, com ara les 
autoritats nacionals, regionals i locals; i promou la dedicació de recursos financers i 
humans adequats per a l’aplicació correcta de polítiques integrades, mesures i programes 
dirigits a prevenir i combatre totes les formes de violència incloses en el seu àmbit 
d’aplicació.

El setembre de 2017, els plens del Congrés dels Diputats i del Senat van aprovar, 
respectivament, l’Informe de la Subcomissió per a un pacte d’Estat en matèria de violència 
de gènere i l’Informe de la Ponència d’estudi per a l’elaboració d’estratègies contra la 
violència de gènere. Tots dos integren el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere 
(d’ara endavant, Pacte d’Estat), l’aprovació del qual va culminar el desembre de 2017 amb 
els acords assolits entre el Govern i la resta d’administracions autonòmiques i locals. El 
Pacte d’Estat inclou, a més de mesures generals per a totes les administracions públiques, 
recomanacions específiques per a les entitats locals al seu eix 7 i, per promoure’n la 
realització, preveu, a l’eix 9, un compromís econòmic que consisteix en el fet que els 
pressupostos generals de l’Estat destinin, per la via de transferències als ajuntaments, un 
increment anual de vint milions d’euros durant els propers cinc exercicis. El Govern 
d’Espanya ha d’acordar amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (d’ara 
endavant, FEMP) o altres associacions de municipis en el conjunt de l’Estat els programes 
que s’han de portar a terme. A més, el Pacte d’Estat aclareix que el finançament a les 
corporacions locals, per part de l’Administració General de l’Estat, per garantir l’efectivitat 
del conjunt de mesures que recull aquest Pacte, ha de tenir sempre un caràcter condicionat.

El Pacte d’Estat conté un conjunt de mesures dirigides a prevenir i combatre totes les 
formes de violència contra la dona i a millorar la resposta que, des de les administracions 
i institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les seves filles i fills menors a través 
de l’atenció, la informació, l’assessorament, l’assistència social integral, l’allotjament i la 
recuperació. En particular, inclou mesures perquè l’Administració local pugui portar a terme 
actuacions dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, així com contra la violència 
que s’exerceix sobre les dones, atès que es tracta de l’Administració més pròxima a la 
ciutadania i, per tant, a les víctimes d’aquesta violència.

Per tal de garantir el desenvolupament de les mesures de l’esmentat Pacte d’Estat per 
les entitats locals, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2018, va incloure a l’estat de despeses el crèdit 26.15.231F.460 per a transferències 
per al desenvolupament de competències noves o ampliades reservades a les entitats 
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locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per un import de 20.000.000,00 
d’euros.

A més, la disposició final sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, relativa al compliment 
del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, disposa que «els pressupostos 
generals de l’Estat han de destinar, per la via de transferències finalistes als ajuntaments, 
un increment de 20 milions d’euros per a les noves o ampliades competències reservades 
als ajuntaments dins del Pacte d’Estat».

II

Addicionalment, amb la finalitat d’avançar en la consecució d’una societat lliure de 
violència sobre les dones i en la millora de l’atenció, l’assistència, el suport i la recuperació 
de les dones víctimes de violència, es va dictar el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de 
mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, 
convalidat per l’Acord del Congrés dels Diputats de 13 de setembre de 2018, que inclou 
mesures relatives als municipis. D’una banda, el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, 
emprèn, a la disposició final primera, la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, perquè l’Administració local pugui portar a terme 
actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència 
de gènere. Per això, aquestes qüestions han de formar part del catàleg de matèries que 
recull com de competència pròpia dels municipis l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
objecte d’aquesta modificació.

D’altra banda, el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, regula, a la disposició final 
tercera, la distribució dels fons destinats al compliment del Pacte d’Estat, que preveu la 
disposició final sisena de la Llei pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, 
assignats als municipis per a programes dirigits a l’erradicació de la violència de gènere, 
per la via d’una transferència finalista i directa, i distribuïts segons els criteris que s’hi 
enumeren. L’apartat 3 d’aquesta disposició final tercera habilita el Govern perquè, per reial 
decret del Consell de Ministres, modifiqui les quanties a distribuir, els criteris i el 
procediment de distribució, i a aquest fi es dicta el present Reial decret.

Aquest Reial decret, que es dicta en ús de l’esmentada habilitació normativa, deixa 
sense efecte el que disposa l’apartat 1 de la disposició final tercera del Reial decret 
llei 9/2018, de 3 d’agost, i actualitza els criteris que s’hi preveuen.

III

La Constitució espanyola disposa a l’apartat 4 de l’article 134 que, si la llei de 
pressupostos no s’aprova abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, es 
consideren automàticament prorrogats els pressupostos de l’exercici anterior fins a 
l’aprovació dels nous.

Per tant, mentre no s’aprova una nova llei de pressupostos generals de l’Estat, a l’estat 
de despeses dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogats per a 
l’any 2020, l’aplicació pressupostària 25.03.232C.460 està destinada a transferències per 
al desenvolupament de competències noves o ampliades reservades a les entitats locals 
en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per un import de 20.000.000,00 d’euros. 
Amb la finalitat de fer aquestes transferències l’any 2020, adequant-les al nombre de 
municipis que s’han creat o suprimit i a la seva evolució poblacional des de l’any 2018, 
actualitzar les quanties objecte de distribució per a cadascun d’aquests criteris i introduir 
un nou criteri de repartiment, així com d’avançar cap a una eficàcia i eficiència més grans 
en el procediment de distribució i en la seva fase de justificació, és necessari fer ús de 
l’habilitació legal que conté l’apartat 3 de la disposició final tercera del Reial decret 
llei 9/2018, de 3 d’agost, per modificar les quanties a distribuir, els criteris i el procediment 
de distribució, mitjançant el present Reial decret.

A més, és necessari i urgent emprendre aquesta modificació mitjançant aquest Reial 
decret, amb la finalitat de garantir el desenvolupament del compromís econòmic a cinc 
anys per als municipis que preveu el Pacte d’Estat, i de poder donar resposta a la situació 
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creada com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària per la COVID-19 i de la 
declaració de l’estat d’alarma i consegüent desescalada cap a una nova normalitat, i la 
seva repercussió en els diferents àmbits, tant econòmics com socials, afectats i les 
mesures adoptades.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L’article 18 preveu que les 
autoritats, les empreses i els proveïdors adoptin les mesures necessàries per assegurar la 
prestació dels serveis essencials que els són propis. Les mesures adoptades arran de la 
seva declaració han provocat un impacte especial en determinats col·lectius de persones 
especialment vulnerables que han de ser objecte de protecció per part del Govern, com les 
dones víctimes de violència de gènere, la vulnerabilitat de les quals és més gran en 
situacions d’aïllament domiciliari. Amb la finalitat d’adoptar per raons de necessitat 
extraordinària i urgent mesures dirigides en especial a la protecció i l’assistència de les 
víctimes de violència de gènere, es va dictar el Reial decret llei 12/2020, de 31 de març, de 
mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de 
gènere, convalidat per l’Acord del Congrés dels Diputats de 29 d’abril de 2020.

L’article 1 del Reial decret llei 12/2020, de 31 de març, estableix que, als efectes del 
que aquest preveu, els serveis a què es refereixen els seus articles 2 a 5 tenen la 
consideració de serveis essencials amb els efectes que preveu el Reial decret 463/2020, 
de 14 de març; les seves normes de desplegament; el Reial decret llei 10/2020, de 29 de 
març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores 
per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de 
la població en el context de la lluita contra la COVID-19; i la resta de l’ordenament jurídic. 
Entre aquests serveis declarats essencials estan els serveis d’assistència social integral, 
consistents en orientació jurídica, psicològica i social destinades a les víctimes de violència 
gènere; i els centres d’emergència, acollida, pisos tutelats, i allotjaments segurs per a 
víctimes de violència de gènere, explotació sexual i tràfic amb fins d’explotació sexual, la 
prestació dels quals han de garantir les administracions públiques competents, entre 
aquestes, les entitats locals.

A fi de contribuir al fet que la prestació d’aquests serveis estigui garantida, l’article 8 de 
l’esmentat Reial decret llei 12/2020, de 31 de març, determina que les comunitats 
autònomes i les entitats locals poden destinar els fons que els corresponguin del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere a posar en marxa tots els projectes o programes 
preventius i assistencials que recull aquest Reial decret llei, així com qualsevol altre que, 
en el context de l’estat d’alarma, tingui com a finalitat garantir la prevenció, la protecció i 
l’atenció davant de totes les formes de violències contra les dones.

IV

En aquest context, es considera necessari, en primer lloc, actualitzar els criteris de 
repartiment dels fons i les quanties a distribuir per cadascun d’aquests, que fixa el Reial 
decret llei 9/2018, de 3 d’agost, amb la finalitat d’establir-los amb caràcter general i estable. 
En aquest sentit i com s’ha indicat, és necessari que aquestes transferències s’acomodin 
a l’evolució de la població espanyola distribuïda per municipis des de l’any 2018 i al nombre 
de municipis que s’han creat o suprimit des de llavors. Per a això, a fi que tots els municipis 
rebin una quantia mínima idèntica i una quantia addicional en funció del seu nombre 
d’habitants de dret per possibilitar que les actuacions que facin amb els fons es puguin 
adaptar a la seva població respectiva, s’estableix que els fons s’han de distribuir en funció 
del nombre de municipis existents i de les xifres oficials de població dels municipis 
espanyols, aprovada pel Govern en el moment que s’adopti la resolució en la qual cada 
any es decideixi procedir a transferir els fons. A més, s’actualitza la quantia mínima per a 
l’any 2020 a fi que tots els municipis, en particular els que tenen menys població, puguin 
rebre una quantia que faciliti l’execució de les mesures del Pacte d’Estat, a través de 
l’increment de la quantia a distribuir per municipi.

A més, amb la finalitat de garantir el desenvolupament del compromís econòmic a cinc 
anys del Pacte d’Estat en benefici de les víctimes de violència contra les dones, i per tenir 
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en compte la situació específica dels municipis que s’han anat comprometent en la 
protecció de les víctimes a través de la seva adhesió per primer cop al Sistema de 
seguiment integral en els casos de violència de gènere (Sistema Viogen) del Ministeri de 
l’Interior, promoguda pel mateix Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, mitjançant la 
determinació d’aquesta adhesió com un dels criteris de repartiment dels fons, es manté 
aquest criteri de repartiment i s’actualitza la data que es pren com a referència per 
considerar que s’ha fet aquesta adhesió, a fi que sigui al més pròxima possible a la data 
en què es dicti la resolució mitjançant la qual es farà efectiva la transferència de fons per 
a cada any.

D’altra banda, s’introdueix un nou criteri de repartiment, el relatiu als municipis en què 
estiguin empadronades víctimes usuàries del Servei telefònic d’atenció i protecció per a 
víctimes de la violència de gènere (ATENPRO), per tenir en compte en el repartiment de 
fons les actuacions per a l’atenció i la protecció de les víctimes de violència de gènere que 
fan els municipis adherits al servei. Des de l’any 2010, la Delegació del Govern contra la 
Violència de Gènere presta i gestiona el Servei ATENPRO, a través de la FEMP, l’objectiu 
fonamental del qual és que la víctima se senti segura i acompanyada mentre duri el procés 
per sortir de la situació de violència, facilitant-li el contacte amb un entorn de seguretat i 
possibilitant la intervenció immediata amb mobilització, si s’escau, dels recursos d’atenció 
que siguin necessaris. De conformitat amb el Protocol d’actuació del Servei telefònic 
d’atenció i protecció per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO), subscrit amb la 
FEMP, els municipis i les entitats locals adherides al Servei ATENPRO fan actuacions 
dirigides a procurar l’accés i el manteniment en aquest servei de les víctimes de violència 
de gènere que compleixin els requisits exigits a aquest efecte. D’aquesta manera, amb la 
incorporació d’aquest nou criteri de repartiment referit als municipis en què estiguin 
empadronades víctimes usuàries del Servei ATENPRO es prenen en consideració les 
actuacions fetes pels municipis per a la prestació d’aquest servei que impacten directament 
en l’atenció i la protecció de les seves usuàries.

Pel que s’exposa, una vegada calculada la distribució dels fons en funció del nombre 
de municipis i de la seva població, el romanent s’ha de distribuir proporcionalment entre 
tots els municipis incorporats al Sistema de seguiment integral en els casos de violència 
de gènere (Sistema Viogen), del Ministeri de l’Interior, així com entre els municipis en què 
estiguin empadronades víctimes usuàries del Servei telefònic d’atenció i protecció per a 
víctimes de la violència de gènere (ATENPRO), del Ministeri d’Igualtat, el primer dia del 
mes anterior a aquell en què es dicti la resolució de transferències per a cada any al qual 
correspongui l’assignació dels fons.

Finalment, l’experiència acumulada fins a la data pel Ministeri d’Igualtat en la gestió de 
les transferències del Pacte d’Estat per a les entitats locals corresponents als anys 2018 
i 2019 i en la recepció, la revisió i l’explotació de la justificació presentada pels municipis 
per a les transferències corresponents a 2018 i a 2019, fa aconsellable habilitar l’execució 
dels fons bé pels mateixos municipis, o per mancomunitats de municipis o comarques. En 
aquest últim cas, han d’acreditar que tenen atribuïdes, entre les seves funcions, les 
d’executar actuacions destinades a la promoció de la igualtat entre homes i dones o contra 
la violència de gènere. En conseqüència, quan es produeixi l’execució a través d’aquestes 
entitats supramunicipals, aquestes han de presentar una única justificació signada per tots 
els municipis afectats.

V

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que conté l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que estableix que, en l’exercici de la iniciativa legislativa, les administracions 
públiques han d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència, i eficiència.

En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa ha d’estar 
justificada per una raó d’interès general, basar-se en una identificació clara dels fins 
perseguits i ser l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.
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Com s’ha expressat anteriorment, és necessari recórrer a l’habilitació normativa de 
l’apartat 3 de la disposició final tercera del Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, per 
actualitzar els criteris de repartiment dels fons del Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere, adaptant-lo al nombre actual de municipis i a la seva xifra d’habitants.

És un instrument eficaç en la mesura que és idoni per a la consecució de la finalitat 
última perseguida, com és la promoció de plans i programes que afavoreixin l’erradicació 
de la violència contra la dona, la qual cosa s’evidencia en el caràcter finalista i condicionat 
dels fons, la destinació dels quals ha de ser el compliment de les mesures de l’Informe de 
la Subcomissió per a un pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, aprovat pel 
Congrés a la sessió plenària del 28 de setembre de 2017, i de l’Informe de la Ponència 
d’estudi per a l’elaboració d’estratègies contra la violència de gènere, aprovat pel Senat a 
la sessió plenària del 13 de setembre de 2017.

En virtut del principi de proporcionalitat, la iniciativa conté la regulació imprescindible 
per atendre la necessitat a cobrir amb la norma, ja que no n’hi ha de menys restrictives de 
drets ni que imposin menys obligacions als destinataris.

A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, aquesta iniciativa normativa s’exerceix 
de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, 
per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en faciliti 
el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les 
entitats afectades. Això queda patent en la derogació de totes les normes del mateix rang 
o inferior que s’oposin al que disposa el present Reial decret.

En aplicació del principi de transparència, la norma i la seva memòria han de ser 
accessibles per a la ciutadania. Així mateix, la norma defineix clarament els seus objectius 
i explica el seu context i propòsits en aquesta exposició de motius.

Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, la iniciativa normativa evita la imposició 
de càrregues administratives i racionalitza, en la seva aplicació, la gestió dels recursos 
públics. Aquest principi es reflecteix especialment en la possibilitat d’execució i justificació 
dels fons a través de mancomunitats de municipis i comarques.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a informe per part dels ministeris d’Hisenda, d’Afers 
Econòmics i Transformació Digital, de Política Territorial i Funció Pública, i de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 17 de novembre 
de 2020,

DISPOSO:

Article 1. Actualització dels criteris de distribució de les transferències per al 
desenvolupament de competències noves o ampliades reservades a les entitats locals 
en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.

Els fons destinats al desenvolupament de competències noves o ampliades reservades 
a les entitats locals en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, assignats, per 
la via d’una transferència finalista i directa, o a través d’altres entitats locals, als municipis, 
que preveu la disposició final sisena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogats per a l’any 2020, així com els fons assignats 
en posteriors lleis de pressupostos generals de l’Estat per al compliment de l’esmentat 
Pacte d’Estat per les entitats locals, es distribueixen segons els criteris següents:

a) Una quantitat fixa per municipi en funció del nombre de municipis constituïts 
segons les dades del Registre d’entitats locals vigent a la data de l’última declaració de 
xifres oficials de població dels municipis espanyols aprovada pel Govern en el moment 
d’adoptar-se la resolució de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere 
a què es refereix l’article 3.

La quantia a partir de l’any 2020 és de 1.000 euros.
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b) Una quantitat fixa en funció del nombre d’habitants de dret del municipi. La xifra 
d’habitants de dret és la que resulti de l’última declaració de xifres oficials de població dels 
municipis espanyols aprovada pel Govern en el moment d’adoptar-se la resolució de la 
Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere a què es refereix l’article 3.

La quantia a partir de l’any 2020 és de 0,18 euros per habitant.
Les quanties previstes en els apartats a) i b) poden ser modificades pel Govern, 

d’acord amb el que disposa la disposició final tercera.3 del Reial decret llei 9/2018, de 3 
d’agost.

c) El romanent que hi hagi després del repartiment un cop aplicats els criteris 
anteriors s’ha de distribuir proporcionalment entre tots els municipis incorporats al Sistema 
de seguiment integral en els casos de violència de gènere (Sistema Viogen) del Ministeri 
de l’Interior, així com entre els municipis en què estiguin empadronades víctimes usuàries 
del Servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de la violència de gènere 
(ATENPRO), el primer dia del mes anterior a aquell en què es dicti la resolució de 
transferències per a cada any al qual correspongui l’assignació dels fons. En el supòsit en 
què el municipi compleixi els dos criteris anteriors, s’ha d’aplicar únicament el criteri relatiu 
al Servei ATENPRO.

L’import total dels fons a transferir a cada municipi ve determinat per la suma de les 
quanties assenyalades anteriorment.

Article 2. Destinació dels fons.

Els municipis han de destinar els fons que rebin, de conformitat amb l’àmbit material 
de competències per a la realització d’actuacions contra la violència de gènere atribuïdes 
a l’article 25.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, a 
l’execució de programes dirigits a l’erradicació de la violència de gènere que desenvolupin 
les competències noves o ampliades reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat en 
matèria de violència de gènere, d’acord amb les mesures de l’Informe de la Subcomissió 
per a un pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, aprovat pel Congrés a la sessió 
plenària del 28 de setembre de 2017, i de l’Informe de la Ponència d’estudi per a 
l’elaboració d’estratègies contra la violència de gènere, aprovat pel Senat a la sessió 
plenària del 13 de setembre de 2017.

Article 3. Distribució dels fons.

Els fons s’han de distribuir mitjançant una resolució de transferències de la Secretaria 
d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, a través de la qual s’ha de formalitzar la 
distribució dels crèdits pressupostaris per a cada any i cada municipi, determinada per 
l’aplicació dels criteris de l’article 1, i s’hi han de determinar el període i les condicions 
d’execució dels fons. Aquesta resolució s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Una vegada publicada aquesta resolució s’han de lliurar i s’han de fer efectius els fons 
corresponents en un pagament únic.

Article 4. Execució dels fons.

1. Els fons els poden executar els municipis o bé mancomunitats de municipis o 
comarques.

2. En cas que els fons els executin mancomunitats de municipis o comarques, 
aquestes han d’acreditar que tenen atribuïdes, entre les seves funcions, les d’executar 
actuacions destinades a la promoció de la igualtat entre homes i dones o contra la violència 
de gènere. A aquests efectes, han d’aportar, amb caràcter previ a la transferència dels 
fons, l’acord o l’instrument jurídic que els habiliti per a la realització d’aquestes actuacions.

Article 5. Justificació dels fons.

1. Els municipis han de presentar la justificació dels fons a la Secretaria d’Estat 
d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, dins dels tres mesos següents a aquell en què 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 303  Dimecres 18 de novembre de 2020  Secc. I. Pàg. 7

finalitzi el període d’execució determinat a la resolució de transferències de la Secretaria 
d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, mitjançant la presentació dels documents 
següents:

a) Un estat d’execució, signat per la persona funcionària responsable de les funcions 
públiques de secretaria i d’intervenció-tresoreria o secretaria-intervenció corresponents, 
relatiu a la totalitat dels compromisos de crèdits, de les obligacions reconegudes i dels 
pagaments fets, amb càrrec als fons transferits.

b) Un informe final, signat per la persona titular de l’alcaldia, referit a l’execució dels 
programes per al desenvolupament del Pacte d’Estat a què es refereix l’article 2. L’informe 
ha de descriure el nom del programa, la data de la seva posada en marxa i el període de 
durada, l’eix i la mesura del Pacte d’Estat que desenvolupa, les actuacions fetes, l’impacte 
en la població beneficiària amb desagregació per edat i sexe, el grau d’execució dels fons 
i la valoració del programa: dificultats i propostes.

c) Declaració responsable del compliment dels requisits en matèria de publicitat a 
què es refereix l’article 7, signada per la persona funcionària responsable de les funcions 
públiques de secretaria o secretaria-intervenció corresponents.

2. Quan els fons els executin mancomunitats de municipis o comarques, aquestes 
han de presentar una única justificació mitjançant la presentació dels documents previstos 
a l’apartat 1, que han de signar tots els municipis afectats.

3. Tota la documentació per a la justificació dels fons s’ha de presentar mitjançant 
sistemes de signatura electrònica i per mitjans electrònics, de conformitat amb el que 
preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en els termes que estableixi la resolució de transferències.

Article 6. Règim aplicable als romanents dels fons.

Els romanents de fons no compromesos resultants quan finalitzi el període d’execució 
determinat a la resolució de transferències segueixen mantenint la destinació específica 
per a la qual van ser transferits i s’han d’utilitzar en el següent període de realització 
d’actuacions amb càrrec als fons transferits als municipis per al desenvolupament del 
Pacte d’Estat, com a situació de tresoreria a l’origen, com a romanents que seran 
descomptats de la quantitat que correspongui transferir a cada municipi, per a la concessió 
de nous fons. Quan finalitzi la vigència temporal dels compromisos econòmics per als cinc 
exercicis pressupostaris previstos en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere i 
assignats a les corresponents lleis de pressupostos generals de l’Estat, s’ha de destinar el 
romanent a fer efectives les obligacions pendents de pagament al final de l’exercici 
immediatament anterior i el sobrant que no estigui compromès s’ha de reintegrar a l’Estat.

Article 7. Publicitat.

Per tal d’identificar les fonts de finançament, en tota la documentació necessària per a 
la realització de programes o projectes, en els materials que s’utilitzin, en la senyalització 
exterior dels llocs on s’executin aquells i, en tot cas, en les activitats de difusió que cada 
municipi o entitat local pugui desenvolupar en relació amb aquells, hi ha de constar 
expressament, en un lloc visible, que s’han finançat amb càrrec als crèdits rebuts del 
Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.

A més de la indicació esmentada, s’ha d’utilitzar el logotip del Ministeri d’Igualtat, així 
com el logotip del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.1a 
i 149.1.14a de la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva sobre la 
regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en 
l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals, hisenda general i deute 
de l’Estat.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

La ministra d’Igualtat pot adoptar, en l’àmbit de les seves competències, les 
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 17 de novembre de 2020.

FELIPE R.

La ministra d’Igualtat,
IRENE MARÍA MONTERO GIL
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