Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Memòria justificativa de les despeses imputables a les anualitats 2020, 2021 i 2022,
relativa als serveis d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial
(Expedient GEEC JU-2020-198)

1. Justificació de la necessitat del servei
La Directiva Europea 2012/29/EU del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de
2012, per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de
les víctimes del delicte, que substitueix la Decisió marc del Consell d’Europa, de 15 de març
de 2001, relativa a l’Estatut de la víctima en el procés penal (art. 12 de la Directiva). El
mandat de transposició inclòs en aquesta Directiva, va quedar incorporat al nostre
ordenament estatal amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de
la Víctima del Delicte.
L’art. 4.c de la referida Llei 4/2015, de 27 d’abril, estableix com a dret bàsic de la víctima del
delicte el fet de ser acompanyada per una persona de la seva elecció des del primer
contacte amb les autoritats i les persones funcionàries.
En relació també amb aquesta mateixa normativa, cal tenir en compte el contingut de l’article
28.2 b que atorga la competència de valoració de les mesures de protecció, entre les quals
es troba l’acompanyament a judici, a les Oficines d’assistència a la víctima (Oficines
d’atenció a la víctima del delicte, d’acord amb la nomenclatura catalana) i que ha de tenir en
compte les circumstàncies particulars del cas en relació a l’acompanyament.
D’altra banda, resulta d’especial interès el contingut de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere en tant
estableix un catàleg de mesures que pretenen donar una atenció i protecció a les víctimes.
No podem negar que, malgrat les mesures que s’estableixen a nivell legislatiu en matèria de
violència de gènere, ens trobem davant de víctimes especialment vulnerables en què les
necessitats de contenció, assessorament, atenció i acompanyament resulten especialment
rellevants.
D’aquesta regulació normativa, es desprèn que l’acompanyament a la víctima del delicte és
un dret bàsic de la ciutadania . Així mateix, cal tenir present que les necessitats de contenció
i assessorament durant les compareixences i durant els judicis orals són especialment
rellevants i, de fet, és una de les intervencions més sol·licitades per part de les víctimes del
delicte.
El Servei d’acompanyament a la víctima del delicte va entrar en funcionament el mes d’abril
de 2018 i ha estat molt ben rebut tant pels òrgans judicials, la resta d’operadors jurídics, els
serveis especialitzats així com per la ciutadania. Aquesta rebuda i les bones valoracions del
servei així com el nombre de les víctimes ateses i les intervencions fetes justifica de ple la
necessitat de mantenir el servei atès, ja que ja es considera un servei essencial per a les
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víctimes del delicte. D’altra banda, la implantació del servei a tot Catalunya facilita la igualtat
d’oportunitats per poder accedir-hi des d’arreu del territori.
Pel que fa a la funció del Servei relativa a l’atenció a la guàrdia dels jutjats de violència sobre
la dona (guàrdia VIDO), es tracta d’una funció especialment rellevant en l’atenció a les
víctimes de violència de gènere durant la guàrdia degut a la seva situació d’especial
vulnerabilitat i necessitat, que té un alt impacte en aquest moment processal.

2. Detall i distribució de la despesa per anualitats
El preu màxim de licitació del contracte que es proposa s’ha calculat a partir de les despeses
laborals dels professionals que hauran d’assignar-se per a la prestació del servei, d’acord
amb la jornada laboral mínima establerta per part de l’empresa adjudicatària. Aquestes
despeses s’han calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball de
Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys
2013-2018 (DOGC núm. 7512, de 7/12/2017).
A aquestes imports s’ha afegit un 15% de despesa consignada com a despeses generals de
gestió i administració que inclouen: la provisió de responsabilitat civil, l’assegurança, la
pòlissa de fiança, les dietes i el transport, els assessoraments laborals i fiscals, el
subministrament telefònic, l’auditoria de comptes, el material fungible necessari per
implementar el servei, les despeses de formació i de serveis bancaris.
L´import total que es preveu és de 4.137.972,08 € ( 3.419.811,62 € + 718.160,46 € d’IVA),
imputables a la partida pressupostària D/227001000/2120/0000 i distribuïts en les anualitats
següents:

Distribució de les anualitats:
Anualitats

Total sense IVA

IVA 21%

Total amb IVA

2020

263.062,44 €

55.243,12 €

318.305,56 €

2021

1.578.374,59 €

331.458,67 €

1.909.833,26 €

2022

1.578.374,59 €

331.458,67 €

1.909.833,26 €

Total

3.419.811,62 €

718.160,46 €

4.137.972,08 €
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Amb el desglossament per lots següent:
Lot 1. Gestió dels Serveis d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial de
les comarques de Barcelona i de Girona
Any

Total sense IVA

IVA 21%

Total amb IVA

2020

163.916,27 €

34.422,42 €

198.338,69 €

2021

983.497,60 €

206.534,50 €

1.190.032,10 €

2022

983.497,60 €

206.534,50 €

1.190.032,10 €

Total

2.130.911,47 €

447.491,42 €

2.578.402,89 €

Lot 2. Gestió dels Serveis d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial de
les comarques de Lleida, de Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre
Any

Total sense IVA

IVA 21%

Total amb IVA

2020

99.146,17 €

20.820,70 €

119.966,87 €

2021

594.876,99 €

124.924,17 €

719.801,16 €

2022

594.876,99 €

124.924,17 €

719.801,16 €

Total

1.288.900,15 €

270.669,04 €

1.559.569,19 €

3. Justificació de la plurianualitat
El Servei d’acompanyament a la víctima del delicte és un servei eminentment tècnic i
professional i, per tant, es fonamenta en la creació d’equips professionals que han de donar
resposta a les funcions concretes del servei.
Arran la valoració del servei com a necessari es valora molt adient i imprescindible la seva
continuïtat i es proposa un contracte plurianual atenent a les necessitats específiques de la
població destinatària, les persones que han patit un fet delictiu i que es troben immerses en
un procés judicial. El poder oferir aquest servei en tot el conjunt del territori català és facilitar
l’accés a la justícia, garantir els drets de la ciutadania davant de la justícia i dur a terme tot
un procés d’acompanyament per a la seva recuperació personal.
Desprès de la seva implantació a tot els partits judicials, la difusió i el treball realitzat
conjuntament en tot aquest temps ha facilitat i facilita les relacions dels i les professionals
implicades tant de les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte, com de l’Àrea de
Reparació i Atenció a la Víctima així com els caps de servei de Suport a l’Execució Penal i
de l’entitat prestadora del servei, per a tots els programes d’intervenció amb un resultat
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d’agilitat i eficàcia en la presa de decisions i prestació del servei, valors que han d’informar
l’actuació de les administracions públiques.
D’altra banda, també cal tenir en compte que en contractes de certa complexitat, com el
present, la contractació per curts períodes de temps suposa un elevat cost administratiu que
va en contra del principis recollits a l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, que han d’inspirar l’actuació de les administracions públiques, com
els d’economia i eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

Altrament, també pot implicar un trencament en la continuïtat de la prestació del servei que
en un àmbit tan exigent com és el de l’atenció i acompanyament a les persones víctimes
d’un delicte en seu judicial, en els moments de més impacte, com són la compareixença
davant del Jutjat de Violència sobre la dona per a ratificar els fets denunciats prèviament o el
moment de la declaració durant l’acte de judici oral, no esdevé en cap cas convenient. La
successió d’empreses en períodes anuals o inferiors a l’any, amb canvis freqüents en la
direcció del servei, produeix desajustos operatius que han de mirar de reduir-se al mínim
imprescindible, atès l’objecte del contracte que infereix directament en aspectes com la
revictimització o la violència institucional.
Els articles 101 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
fan esment al caràcter pluriennal que poden tenir els contractes del sector públic i a la seva
tramitació anticipada.
Així mateix, l’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances publiques de Catalunya, estableix que l’autorització de
despeses amb un abast pluriennal es podrà efectuar, d’acord amb l’apartat c) d’aquest
article, quan es tracti de “despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota les
modalitats establertes a la Llei de contractes de les administracions públiques, no pugui
ésser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d'un any”.
També estableix el mateix article, en el seu punt 3 que “el nombre d'exercicis als quals es
poden aplicar les despeses esmentades a les lletres a), b), c) i f) de l'apartat 2, no ha d'ésser
superior a quatre. Així mateix, la part de la despesa corresponent als exercicis futurs i
l'ampliació, quan s'escaigui, del nombre d'anualitats ha d'ésser determinada pel Govern a
proposta del conseller o de la consellera d'Economia i Finances”.
En conseqüència, atès que per les raons exposades és convenient donar la màxima
continuïtat a un contracte d’aquest tipus, es proposa la tramitació d’un expedient pluriennal,
que abasti els exercicis pressupostaris 2020 a 2022, per al contracte de serveis
d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial.

Directora general d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil

4

