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Declaración institucional con motivo do Día Universal dos Dereitos da Infancia 2022 

No marco das súas competencias, Galicia conta cun marco regulador en materia de protección 

a infancia recollido fundamentalmente na Lei/3/2011, de 30 de xuño, de Apoio á Familia e a 

Convivencia de Galicia. Dende ese ano, téñense producido melloras nos estándares 

internacionais dos dereitos do neno, impulsados polas Directrices de Nacións Unidas sobre as 

Modalidades de Coidado Alternativo dos Nenos e pola resolución da Asemblea Xeral de Nacións 

Unidas dedicada aos nenos privados de coidados parentais ou en risco de perdelos. No ámbito 

estatal, téñense aprobado dúas leis orgánicas que teñen suposto unha ampliación dos dereitos 

recoñecidos á infancia e, como consecuencia, un aumento das obrigas dos poderes públicos para 

garantilos: a Lei Orgánica 8/2015, de 22 de xullo, de Modificación do Sistema de Protección á 

Infancia e á Adolescencia e a Lei Orgánica 8/2021, de 4 de xuño, de Protección Integral á Infancia 

e á Adolescencia fronte á Violencia. 

Os marcos lexislativos máis recentes en materia de infancia están adoptando progresivamente 

o enfoque de dereitos, incluíndo non só aos colectivos desprotexidos senón ao conxunto de 

todos os nenos, nenas e adolescentes considerados como suxeitos de dereitos, deberes e 

oportunidades e incorporando as novas cuestións que aparecen nunha sociedade en constante 

transformación. Dende este novo paradigma, o marco normativo de Galicia de protección a 

infancia resulta incompleto. Termos de referencia claves da nosa época como parentalidade 

positiva, bo trato, contornas dixitais e seguras, detección precoz, prevención da violencia, 

transición á vida independente, por poñer algúns exemplos, non se mencionan na lei galega. A 

aprobación dunha Lei Galega de Infancia e Adolescencia podería solucionar as carencias 

normativas existentes en aras de garantir os dereitos e liberdades fundamentais de todos os 

nenos, nenas e adolescentes de Galicia e, de xeito moi especial, o dereito á súa integridade.  

Por iso, manifestamos o noso compromiso de traballar por un marco lexislativo específico e 

integral de infancia, a través dun proceso que involucre a todos os axentes e administracións 

concernidas, co obxectivo de que se produza un importante salto de calidade na visibilidade dos 

dereitos das nenas, nenos e adolescentes, na ampliación dos consensos sociais sobre como 

facelos efectivos e na coordinación de todas as entidades que deben asegurar o seu benestar. 

Ademais, o Parlamento quere reafirmar a vontade unánime de Galicia de respectar, defender e 

promover a Convención dos Dereitos do Neno como medio para abordar os principais retos que 

ten que afrontar a infancia e insta ao Goberno galego, ás institucións é a sociedade no seu 

conxunto a avanzar, entre outras cuestións, na erradicación da pobreza infantil, no fomento dun 

acceso universal equitativo á educación e á sanidade, no establecemento dun marco xurídico de 

protección integral contra a violencia e na promoción da participación dos nenos, nenas e 

adolescentes de maneira efectiva nas decisións que lles afecten. 

 

 


