
PROPOSTAS DE MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE
DEREITOS E LIBERDADES PÚBLICAS

Eleccións ao Parlamento Galego

Dividimos  as  nosas  propostas  en  dous  grandes  blocos  atendendo ás  competencias  limitadas  do Parlamento
Galego debido ás  numerosas competencias exclusivas que ainda detén o Estado. Nun primeiro bloco agrupamos
as propostas referidas a competencias lexislativas do Parlamento Galego e de execución e normativas da Xunta de
Galiza.  Nun  segundo  bloco  reunimos  as  medidas  cuxa  implementación  sería  competencia  estatal  e  que  o
Parlamento, por medio dos mecanismos case-lexislativos de que está dotado (declaracións, proposicións …..) e a
Xunta poden propor aos órganos competentes. 

1º BLOCO

Competencias de lexislación e regulamentación do Parlamento e Xunta de Galiza

1. Reclamación inmediata da asunción polo Sergas das competencias en materia de sanidade penitenciaria.

2. Tratamento igualitario para as persoas presas en materia de expedición de fármacos e tratamentos en
relación coas persoas non  privadas de liberdade . Aplicación dos tratamentos para a curación da hepatite
C aos internos/as  en prisión e cos criterios marcados pola A.P. OURENSE con carácter inmediato e sen
perxuizo do responsábel orzamentario do abono.
 

3. Creación  dun  MECANISMO  NACIONAL  DE  PREVENCION  DA  TORTURA  DE  ÁMBITO  GALEGO  nas
competencias  de  execución  pola  Xunta  que  supoñan  privación  de  liberdade  (centros  de  menores  de
reforma  ,  unidades  de  ingreso  psiquiátrico  ,  calabouzos  da  policía  autonómica  e  policía  local).  Este
mecanismo non estará vinculado á  Valedoría  do  Pobo e  terá garantías  de independencia seguindo o
modelo presentado por EsCULcA para os centros de menores en Galiza (aportar proposta).

4. 4Modificación da figura do Valedor do Pobo , regulando a obriga de motivar no proceso de queixa as
dilixencias  acordadas  ou denegadas ,  convertendo a queixa nun proceso contraditorio.  Regulación da
obriga na valoración do candidato/a á Valedor da experiencia en defensa de dereitos civís e liberdades
públicas.

5. Creación dun organismo de control sobre as competencias en materia de menores da Xunta de Galiza e
nomeadamente  ,  das  medidas  de  acollemento en  centros  de  protección  .  Integración   no  devandito
órgano de representantes de entidades de defensa de dereitos de menores non contratantes coa Xunta de
Galiza para a xestión de medidas de protección de menores.- Posibilidade irrestrita de visitas a  centros de
menores de protección.



6. Inmediata denuncia e resolución dos concertos educativos con centros docentes privados que optan pola
educación segregada por sexos. Paralización na lexislatura de sinatura de novos concertos educativos con
centros  privados  docentes.   Denuncia  paulatina  e  resolución  dos  concertos  educativos  con  centros
docentes  privados  na  vindoura  lexislatura  segundo aumenten prazas  e  dotación  en  centros  públicos.
Regulacion por lei da figura da praza concertada no ensino privado como subsidiaria á efectiva falta de
prazas no ensino público .

7. Garantia regulamentar da efectiva defensa xurídica dos presos/as nas cuestións de dereito penitenciario
dende o momento de ingreso en prisión (asesoramento para a queixa) por medio de quendas de oficio
especializadas.

8. Regulación legal da efectiva separación de funcións publicas  dos representantes institucionais da Xunta e
das entidades locais en relación a eventos relixiosos. Incompatiblidade da asistencia destes representantes
en  tal  concepto  a  actos  relixiosos  (ofrendas  ,  …..).-  Regulación  da  imposiblidade  de  asistencia  de
funcionarios/as públicos en tal carácter  (policías locais,…..) a actos relixiosos. 

9. Creación dun servizo especifico de defensa de dereitos da persoa migrante e refuxiada. Regulación de
competencias.

10. Abordaxe  regulamentar  da  imposibilidade  de  prohibir  en  eventos  deportivos  os  símbolos  nacionais
galegos eu outros símbolos políticos en exercicio do dereito de liberdade de expresión.

11. Creación dunha comisión permanente de defensa de dereitos humans no Parlamento Galego.

12. Garantía  de  acceso  universal  á  sanidade  pública  de  todas  as  persoas  residentes  na  Galiza  con
independencia da súa situación administrativa. Modificación do Programa Galego de Protección Social da
Saude Pública de forma que garanta efectivamente o acceso á prestación farmacéutica e aos servizos
sanitarios das persoas inmigrantes coa inclusión de mecanismos de información, avaliación e seguimento.
Eliminación  do  requisito  de  empadroamento  superior  a  6  meses  e  flexibilización  dos  requisitos  e
acreditacións  administrativas.  Eliminación  como  requisito  do  informe social  que  se  esixe  no  caso  de
menores (que xa deben ser atendidos universalmente).

13. Eliminación  dos copagamentos establecidos no RDL 16/2012 que supoñen unha barreira económica para
o acceso a medicamentos imprescindibeis.

14. Recuperación plena da xestión pública de todos os centros e servizos da rede sanitaria galega.

15. En  materia  de  Dependencia,  cumprimento  de  prazos  en  canto  a  asignación  de  recursos,  dotación
económica para atender a demanda e necesidade real de recursos, redución do copagamento.

16. En relación ao recoñecemento da RISGA , eliminación do requisito legal de non percibir mais dunha renda
por  unidade  de  convivencia.  Redacción  de  instruccións  e  ordes  de  servizo  a  fin  de  garantir  que  na
tramitación da RISGA vai ser de efectivo cumprimento o artigo 37 que sinala que o prazo máximo de
resolución será de 2 meses. Redacción de instrucións e ordes de servizo para dar interpretación coherente
aos artigos 12 e) e  16 que sinalan como causa de denegación a  existencia de familiares con posibilidade e
obriga de prestar alimentos. A lei di que nos supostos de relacións familiares deterioradas, as persoas
estarían eximidas deste punto. Trátase de evitar denegacions en caso de existencia de relacións familiares
absolutamente deterioradas.   



2º BLOCO

Competencias de proposta aos órganos estatais competentes 

 
 Dereitos de reunión e manifestación 

1. Derrogación da lei de seguridade cidadá.

2. Obriga  de  os  axentes  dos  Corpos  e  Forzas  de  Seguranza  do  Estado  documentaren  en  acta  os  motivos  de
identificacións , “cacheos” e intervencións policiais na rúa , sinalando as causas legais e os motivos concretos que
determinan a intervención.

3. Regulación do dereito de reunión e manifestación como dereito "non de regulación legal" , con posibilidade de
exercer o dereito sen comunicación previa en concentracións que non demanden medidas de seguranza ou de
regulación do tráfico. 

Política penitenciaria 

1. Fin da politica de cumprimento de condena en cárceres afastados do lugar do residencia ou arraigo da persoa presa.
Reforma da LOXP no sentido de recoñecer como un dereito subxectivo dos presos/as a posibilidade de extinguir
condena en prisións próximas ao lugar de residencia ou arraigo.

2. Derrogación do réxime pechado (artigo 89 ao 95 Regulamento Penitenciario).

3. Derrogación da prisión permanente revisábel.- Establecemento de límites no código penal para garantir no artigo 76
do CP a efectividade dos máximos de cumprimento, no caso de varias condenas. Extinción das penas pendentes de
cumprimento no momento de acadar un máximo de cumprimento de 20 anos.

4. Integración da sanidade penitenciaria no sistema nacional de saúde (SERGAS) .

5. Garantia por lei a efectiva defensa xurídica dos presos/as nas cuestións de dereito penitenciario dende o momento
de ingreso en prisión (asesoramento para a queixa) por medio de quendas de oficio especializadas. 

Reforma da lexislación penal-procesual 

1. Eliminación dos preceptos que integran a chamada lei antiterrorista 

2. Limitación da duración da detención ordinaria a 24 horas . 

3. Eliminación dos supostos de detención incomunicada. 

4. Eliminación das competencias penais da AN , salvo as correspondentes aos supostos de xurisdición extratirrotorial. 

5. Eliminación das competencias penais da AN en materia de delitos de terrorismo. 

6. Supresión do delito de apoloxia e enaltacemento do terrorismo . 

7. Diminución da penalidade dos delitos de desordes públicas . 

8. Supresión do delito de atentado e resistencia . 

Reforzamento dos procesos e institucións tuitivas de dereitos 

1. Establecemento dun proceso sumario de amparo de dereitos constitucionais perante a xuridición penal ordinaria.

2. Modificación do Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) , de forma que garanta unha efectiva
fiscalización irrestrita a centros de detención por persoas independentes .

3. Modificación da figura do Defensor del Pueblo, regulando a obriga de motivar no proceso de queixa as dilixencias
que acordar e as que non acordar , convertendo a queixa nun proceso contraditorio. 

4. Eliminación da xurisdición militar. 



Propostas en materia de política de extranxeiria 

1. Eliminación dos CIEs. 

2. Regulación do carácter excepcional da sanción de expulsión e nunca cando a persoa acreditar18 meses de estadia
(regular ou irregular) no territorio do estado .

3. Flexibilización da regularización por arraigo e do dereito de asilo. 

Reforzamento do carácter laico do estado 

1. Proposta de denuncia do concordato . 

2. Proposta de eliminación do ensino da relixión católica no curriculum lectivo do ensino público ou privado . 

En materia de dereito á sanidade pública 

1. roposta de derrogación do Real decreto Lei 16/2012 e Real Decreto 1192/2013 polos que se establecen as figuras de
persoa asegurada e beneficiaria e se regulan as súas condicións de acceso á asistencia sanitaria a través do Sistema
Nacional de Saúde, excluíndo do mesmo ás persoas inmigrantes en situación irregular.
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