
 

MOCIÓN 
 

PROPOSICION PARA A ADOPCIÓN DUN ACORDO MUNICIPAL DE APOIO Á 

INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR NO PARLAMENTO GALEGO A FAVOR DA 

“CORRESPONSABILIDADE PARENTAL 

E DAS RELACIÓNS FAMILIARES NO CESE DA CONVIVENCIA ” 

 

 D. ________________________________________________ 

presenta esta moción en representación do grupo municipal do _______________________ 

a instancia ou a petición da Comisión Promotora.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 A Convención sobre os Dereitos do Neno, proclamada pola Asemblea Xeral 

das Nacións Unidas o 20 de Novembro de 1989, e ratificada polo Reino de España o 

30 de Novembro de 1990, obriga aos Estados a respectar o dereito dos nenos a 

manter relacións persoais e contacto directo con ambos os dous proxenitores de 

modo regular. 

 A igualdade real e efectiva entre homes e mulleres en todos os ámbitos da 

vida é unha constante nos países democráticos e un obxectivo primordial na 

construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria. 

 

 Na actualidade miles de persoas en Galicia ou no estado, especialmente  

nenos e nenas, vense afectados por graves problemas tras a separación ou divorcio 

da parella debido, entre outras razóns, á separación tamén dos nenos do seu pai ou 

da súa nai, incluída a súa familia extensa e as relacións sociais dela derivadas. 

Estímase que ao redor da metade dos matrimonios ou relacións de parella que se 

contraen rematan, antes ou despois, nunha separación, polo que a amplitude social 

deste problema é enorme, así como a transcendencia no futuro persoal educativo e 

formativo dos menores, onde a perda inxustificada dun dos pais supón un drama que 

acaba producindo desequilibrios emocionais que arrastrará na súa adolescencia e na 

vida adulta. 

 Nestas rupturas non está garantido un dos dereitos elementais de nenos e 

nenas: o de continuar relacionándose dun xeito real cos seus pais e nais dunha 

forma igualitaria e efectiva. Así o entenderon no País Vasco, Navarra, Aragón, 

Cataluña e Valencia onde lexislaron a favor da corresponsabilidade parental nas 

separacións e divorcios. De igual xeito poderiamos falar de países europeos ou do 

mundo onde continuamente avanzan cara este tipo de normativas. Ademais, 

socialmente, as enquisas de opinión publicadas sinalan que a sociedade actual acepta 

e se posiciona maioritaria e claramente a favor da "corresponsabilidade parental", 

mesmo aínda en ausencia de acordo entre os seus pais e nais. 



 A lei favorecerá tamén, como así o demostran o número familias que adoptan 

a corresponsabilidade en comunidades autónomas con este tipo de lexislación, ese 

cambio social que todo o mundo acepta como desexable. É transcendental o que 

supón para a formación persoal de nenos e nenas a implicación dos seus pais e nais 

no seu coidado: a educación das nenas e dos nenos é cousa de todos. 

 Lonxe de garantir o exercicio dos dereitos e deberes, a falta de 

corresponsabilidade incentiva o conflito no seo da familia, provocando a 

desaparición dun proxenitor na vida dos seus fillos e dificultando enormemente a 

posibilidade de que a separación poida significar unha oportunidade real para 

refacer a vida das persoas adultas e ao mesmo tempo normalizar e harmonizar a 

vida dos menores coas súas nais e pais. 

 Polo exposto 

 Esta Corporación municipal, na súa obriga de velar polo mellor interese de 

nenas e nenos e por reivindicar e defender os dereitos e obrigas civís das persoas 

adultas para cos seus fillos e fillas, acorda: 

1. Apoiar o traballo a realizar no Parlamento Galego para que, a través da 

Proposición de Lei presentada por esta Iniciativa Lexislativa Popular e da súa 

tramitación, coa achega dos distintos grupos políticos, se lexisle a favor da 

Corresponsabilidade Parental tras o cese da convivencia, como o mellor e maior 

garante do interese superior de nenas e nenos. 

2. Comunicar ao Goberno Galego, á Xunta de Galicia, o acordo favorable tomado por 

esta corporación. 

3. Defender e apoiar este acordo en calquera outra institución na que se participe. 

4. Dende o ámbito de responsabilidade municipal, esta corporación comprometerase 

a transmitir os valores de igualdade e de Corresponsabilidade Parental a todos os 

seus órganos e moi especialmente na área de familia, igualdade e na de servizos 

sociais. 

 

En    a de  de 201 

 

ASDO: 

 

 ____________________________________________ 


