Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Paula Prado del Río, Marián García Míguez, Isabel
Novo Fariña, César Fernández Gil, Aurelio Núñez Centeno, Alberto Pazos
Couñago, María Julia Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro, ao abeiro do
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos

O pasado 17 de outubro de 2017 debatemos no Pleno do Parlamento de Galicia unha
iniciativa lexislativa popular que contaba con 14.468 sinaturas de galegos e galegas
que pedían á Cámara galega unha regulación da corresponsabilidade parental e de
relacións familiares no cese da convivencia.

É unha realidade que o modelo de familia mudou, hoxe a sociedade non só se organiza
no modelo tradicional que todos coñecemos senón que hai familias monoparentais,
relacións de parella casadas ou non, heterosexuais ou homosexuais. E, sexa cal sexa
o modelo de familia, temos que garantir o respecto ás liberdades individuais e á
autonomía organizativa.

E neste contexto temos tamén que garantir os dereitos dos fillos e fillas cando se
produce unha separación dos seus proxenitores e ser capaces de aillar os problemas
xurdidos na relación de parella e que estes non afecten ao dereito dos fillos e fillas a
relacionarse co seu pai e coa súa nai; tal e como determina a Convención Internacional

sobre os Dereitos do Neno no seu artigo 9 garantindo o dereito do neno a manter
contacto directo con ambos proxenitores en caso de separación.

Hai un sentir nunha parte importante da sociedade que considera que actualmente, na
maioría dos casos de separación cando xorden conflitos entorno á garda e custodia, o
proxenitor non custodio só ten na práctica o dereito de “visitas” e en relación á división
do período de tempo que fillos e fillas teñen estipulado para estar na compañía do pai
ou da nai estes deberían producirse en igualdade de dereitos para homes e mulleres.

O Grupo Parlamentario Popular recolle este sentir e coincidimos, a grandes rasgos, no
texto lexislativo que foi rexistrado na Cámara pero naquel debate xa expuxemos a
nosas dúbidas sobre a súa constitucionalidade, xa que a regulación das relacións
paterno-filiais son competencia do Estado.

Aínda que tivemos en conta que Valencia, Cataluña, Aragón, País Vasco e Navarra
aprobaron cunha lei específica de custodia compartida; e por iso solicitamos
previamente un informe á Comisión Superior para o estudo do desenvolvemento do
Dereito civil galego, a fin de que se pronunciara sobre esta cuestión.

Unha vez recibido na Cámara o informe emitido pola Comisión Superior para o estudo
do desenvolvemento do Dereito civil galego, que ditaminou que a materia non tiña o
encaixe requirido pola doutrina do Tribunal Constitucional na interpretación do artigo
149.1.8ª da Constitución Española, que esixe para o desenvolvemento do dereito civil,
foral ou especial polas Comunidades autónomas, unha conexión suficiente con outras
previas institucións ou coa regulación previa do Dereito civil, neste caso, de Galicia;
polo que considerando que Galicia non é competente para regular esta materia, e en
aras da responsabilidade, todos os grupos da Cámara galega, consideramos oportuno
non seguir adiante cunha lexislación que de seguro sería recorrida polo Estado e

provocar unhas consecuencias indesexables nas familias que puideran terse amparado
na norma e por iso optamos por non continuar co texto lexislativo que se atopa en
tramitación parlamentaria e instar ao goberno de España, que é o competente para
lexislar a materia, a fin de que efectúe as modificacións pertinentes na lexislación civil
para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións familiares con ambos
proxenitores nos supostos do cese da convivencia.

Falamos de dereitos dos nenos e nenas a relacionarse con ambos proxenitores, pero
tamén entendemos que a conciliación e a corresponsabilidade son aspectos cruciais
para a igualdade, e por iso consideramos necesario favorecer a coparentalidade e que
ambos proxenitores se ocupen do coidado e educación dos seus fillos e fillas, e
desbotar o rol feminino de coidado. Non podemos perpetuar no tempo o estereotipo de
que a crianza e coidado dos fillos é unha cuestión que lle pertence maioritariamente,
ou mesmo en algún caso semella que en exclusiva, ás mulleres, ás nais.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España
para que modifique a lexislación estatal na materia a fin de que se garanta a
corresponsabilidade parental e as relacións familiares con ambos proxenitores no cese
da convivencia”.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2018
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