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De conformidade co disposto nos artigos 65 e concordantes do Regulamento da Cámara, ordénase
a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do Informe da Ponencia sobre a Proposición
de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no
cesamento da convivencia (10/PPLI-000001 (339)

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Informe da Ponencia sobre a Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corres-
ponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia

A Ponencia designada pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior,
para emitir informe sobre a Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabili-
dade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia, na reunión e cos acordos
que a continuación se indican, á vista do texto da proposición e das emendas ao seu articulado
presentadas polos grupos parlamentarios, elaborou, para o seu debate perante o dito órgano, este

INFORME

1. Antecedentes

1.1. A Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular, presentada pola súa comisión promotora
no Rexistro do Parlamento o día 20 de outubro de 2016, co número de rexistro 339, contén o texto ar-
ticulado e a exposición de motivos desta iniciativa así como as razóns que aconsellan a súa tramitación.

1.2. A Mesa do Parlamento, na reunión do día 28 de outubro de 2016, admitiu a trámite esta ini-
ciativa, declarou constituída a súa comisión promotora e acordou notificar este acordo  á Xunta
Electoral de Galicia, para os efectos previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, re-
guladora da iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia.

1.3. O Pleno do Parlamento tomouna en consideración na sesión do día 17 de outubro de 2017,
logo da presentación e defensa por  D. Lois Manoel Toirán Vázquez, designado pola comisión pro-
motora para estes efectos.
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1.4. A Mesa do Parlamento, na súa reunión do 30 de outubro de 2017, acordou encomendarlle á
Mesa da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior a ordenación da tramita-
ción da Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade parental e de relacións
familiares no cesamento da convivencia, e a apertura do prazo de presentación de emendas ao articu-
lado. Por acordo da Mesa do Parlamento do 14 de novembro de 2017 ampliouse excepcionalmente o
prazo de presentación de emendas ata o 1 de febreiro de 2018. Contra este acordo, o G. P. do Bloque
Nacionalista Galego solicitou a reconsideración, desestimada por acordo da Mesa do Parlamento do
16 de xaneiro de 2018. Posteriormente presentáronse dúas solicitudes máis de ampliación excepcional
da prórroga (unha por solicitude dos GG. PP. Popular, En Marea e Socialistas de Galicia no doc. núm.
24381, e outra do Grupo Parlamentario Popular no doc. núm. 29082, con corrección de erros no 29094).
Estas solicitudes tiñan como finalidade recadar información complementaria relativa ás competencias
da Comunidade Autónoma galega nesta materia, a raíz da sentenza do Tribunal Constitucional 133/2017
na que se declaran nulos os preceptos legais autonómicos que regulan a adopción e autotutela. Con
este fin, os grupos parlamentarios Popular e Socialistas de Galicia (doc. núm. 21796) solicitaron infor-
mación á Comisión Superior para o Estudo do Desenvolvemento do Dereito Civil Galego sobre o encaixe
dentro das competencias autonómicas de dereito civil do contido normativo da Proposición de lei de
corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia. Tal informe tivo
entrada no Rexistro da Cámara o 29 de maio de 2018 ( doc. núm. 31570).

Finalmente, o prazo para a presentación de emendas ao articulado  rematou o 11 de xuño de 2018.

As emendas foron cualificadas pola Mesa da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, o 18 de xuño de 2018 co seguinte detalle:

Emendas ao articulado 

— Do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, 25 emendas de supresión  (doc. núm. 32237) 
— Do G. P. dos Socialistas de Galicia, 25 emendas de supresión  (doc. núm. 32247)
— Do G. P. de En Marea, 24 emendas de supresión  (doc. núm. 32246)
— Do G. P. Popular de Galicia, 25 emendas de supresión (doc. núm. 32200)

2. Constitución, composición e reunións da Ponencia

2.1. Constitución e composición da Ponencia

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión do día 22 de
xuño de 2018, designou os seguintes ponentes:

—G. P. Popular de Galicia
Dª Paula Prado del Río (titular)
D Alberto Pazos Couñago (suplente)

—G. P. de En Marea
Dª Paula Quinteiro Araújo (titular)
D. Marcos Cal Ogando (suplente)
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—G. P. dos Socialistas de Galicia
Dª Patricia Vilán Lorenzo (titular)
Dª María Luisa Pierres López (suplente)

—G. P. do Bloque Nacionalista Galego
Dª Olalla Rodil Fernández (titular)
Dª Noa Presas Bergantiños  (suplente)

2.2. Reunións da Ponencia

A sesión constitutiva da Ponencia tivo lugar o día 2 de xullo de 2018, presidida por  D. César Ma-
nuel Fernández Gil. Nela examináronse as emendas presentadas e o texto da proposición de lei, e
a ponencia concluíu o seu informe.

2.3. Elaboración do informe

Como resumo sucinto do seu labor, a Ponencia formúlalle á Comisión a aceptación de todas as
emendas presentadas. Xa que logo, propón deixar sen contido normativo a Proposición de lei de
iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento
da convivencia, ao  entender que dos informes recadados se conclúe que a Comunidade Autónoma
galega carece de competencias para regular esta materia.

3. Texto articulado do informe da Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabi-
lidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia.

(Sen contido.)

Exposición de motivos.

(Sen contido.)

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

(Sen contido.)

Artigo 1. Obxecto e finalidade

(Sen contido.)

Artigo 2. Dereitos e deberes

(Sen contido.)
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CAPÍTULO II
Acordos en previsión de ruptura da convivencia. O convenio regulador

(Sen contido.)

Artigo 3. Acordos en previsión da ruptura

(Sen contido.)

Artigo 4. Convenio regulador

(Sen contido.)

CAPÍTULO III
Da mediación familiar

(Sen contido.)

Artigo 5. Da mediación familiar

(Sen contido.)

CAPÍTULO IV
Das medidas xudiciais na falta de acordo

(Sen contido.)

Artigo 6. Medidas xudiciais

(Sen contido.)

Artigo 7. Garda e custodia dos fillos e fillas

(Sen contido.)

Artigo 8. Pensión alimenticia, cargas familiares e gastos extraordinarios

(Sen contido.)

Artigo 9. Réxime de comunicación e estancia

(Sen contido.)

CAPÍTULO V
Destino da vivenda

(Sen contido.)

Artigo 10. Atribución do uso da vivenda e do enxoval familiar

(Sen contido.)
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CAPÍTULO VI
Medidas previas ou provisionais e definitivas

(Sen contido.)

Artigo 11. Medidas previas ou provisionais e definitivas

(Sen contido.)

Disposición transitoria.

(Sen contido.)

Disposición adicional primeira.

(Sen contido.)

Disposición adicional segunda.

(Sen contido.)

Disposición adicional terceira.

(Sen contido.)

Disposición derradeira primeira.

(Sen contido.)

Disposición derradeira segunda.

(Sen contido.)

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2018

Paula Prado del Río
Paula Quinteiro Araújo
Patricia Vilán Lorenzo
Olalla Rodil Fernández
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