
 
 
Recomendación dirixida á Consellería de Política Social, por estar aínda pendente unha 
resolución xudicial no procedemento penal aberto, dada a gravidade da cualificación dos 
feitos por parte do Ministerio Fiscal, e das penas solicitadas, a Consellería de Política Social 
aprecie a inexistencia de normalidade na situación familiar e, atendendo exclusivamente ao 
superior interese dos menores, restableza o réxime de visitas sinalado no auto xudicial do 9 
de xuño de 2014. 
 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2015 
 
 
 

Sra. conselleira: 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 
intervención …………………………., co DNI nº ……………………... 

ANTECEDENTES 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos o seu desacordo coa actuación do Servizo 
Provincial de Menores de Vigo da Consellería de Traballo e Benestar, en canto á situación 
dos seus netos …………. e …………………….., fillos de Dona …………………………. Manifestaba que 
en diversas ocasións se presentou en dito Servizo pero non se teñen adoptado medidas 
urxentes de protección dos seus netos. Engade que foi citada no pasado mes de abril e que 
non foron atendidos os nenos polos especialistas (psicólogo) que ela solicitaba. 

Con data do 22 de maio de 2015, a Fiscalía Provincial de Pontevedra solicitou a apertura de 
xuízo oral contra a nai dos menores e solicita, entre outras penas, una prohibición de 
aproximarse a menos de cen metros ao seu fillo menor de idade, ……………., por terlle 
causado lesións leves. Xa que logo, existe un procedemento penal aberto contra a nai por 
lesións no ámbito familiar. A avoa dos nenos non comprende como é posible que, 
solicitándose polo Ministerio Fiscal unha orde de afastamento do seu fillo menor, o Equipo 
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Técnico de Menores non considere que debe modificarse cautelarmente o réxime de visitas 
e realizalas, no seu caso, baixo supervisión no punto de encontro.  

Na solicitude de informe se indicaba que a nai dos menores fora xa condenada por unha 
falta de lesións leves á avoa dos nenos e tiña unha orde de afastamento que quebrantou con 
ocasión dos feitos polos que se pide agora a apertura de xuízo oral.  

Achegouse copia do escrito presentado pola Fiscalía provincial perante o Xulgado de 1ª 
Instancia e Instrución nº 2 de Vilagarcía da Arousa, requirindo desa consellería que nos 
facilitase información sobre o problema que motivou a queixa, e de xeito concreto, os 
motivos polos que o Equipo Técnico non consideraba necesario realizar cautelarmente as 
visitas baixo supervisión no PEF malia terse producido e acreditado, segundo a Fiscalía, á 
lesión de ………………….. causada pola súa nai, tendo presente, en todo caso, que o interese 
dos menores é o máis necesitado de protección.  

A Consellería de Política Social remitiu o informe, asinado pola xefa do Servizo de Protección 
de Menores, dependente da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica.  

ANÁLISE 

1. Coa información aportada resulta moi dificilmente explicable o contraste entre a 
apreciación xudicial dos feitos contida no auto do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución nº 2 
de Vilagarcía de Arousa do 9 de xuño de 2014 en relación coas consideracións do ETM e os 
informes do PEF, que presentan a figura dunha nai atenta e cariñosa, que presta atención 
aos requirimentos e necesidades dos seus fillos, que pauta adecuadamente aos menores e 
que fortalece o vínculo materno-filial. Absolutamente nada se di no informe do 
incumprimento sistemático da súa obrigación de pagar a pensión alimenticia dos seus fillos, 
aínda que do informe dos Servizos Sociais de Boiro consta certa estabilidade, organización 
doméstica e ingresos regulares, polo que habería que matizar a súa boa vontade para o 
restablecemento das relacións materno-filiais. En cambio, insístese nas disfuncións do 
cumprimento das visitas por parte da avoa. 

Segundo a resolución administrativa na que se asume a tutela pública con data de 14 de 
outubro de 2014, a xefa territorial en Vigo da anterior Consellería de Traballo e Benestar 
comunica aos avós, con data de 13 de novembro de 2014, que se autorizan as visitas dos 
menores coa súa nai en xoves alternos, de 18:00 horas a 20:00 horas no Punto de Encontro 
Familiar de Pontevedra, condicionando este permiso á existencia de normalidade na 
situación familiar e suspendéndoo en caso dalgunha circunstancia que supoña risco para a 
saúde psíquica e física dos menores.   



O informe do PEF de data 11 de novembro de 2014 comunicando o incumprimento irregular 
do réxime de visitas é anterior á comunicación da autorización do devandito réxime aos 
avós, de data do 13 de novembro. Se refire tamén á visita do 20 de novembro de 2014, que 
foi posterior ao informe do PEF. Está claro que o incumprimento referíase as visitas 
establecidas no auto xudicial pero revélase nesta situación unha certa falta de sintonía entre 
o punto de encontro e a avoa.  

Con todo, o aspecto que cómpre clarificar é a decisión adoptada polo ETM, e comunicada  á 
avoa dos menores na reunión do 2 de decembro de 2014, de proceder ao aumento das 
visitas nun período semanal, o que levouse a efecto en xaneiro de 2015, equiparándoas ás 
visitas establecidas coa filla menor, ………………………. Tampouco se explica cal é o fundamento 
de que se estableza que se realicen fóra do PEF. Ambas circunstancias, a ampliación das 
visitas e a súa realización fóra do punto de encontro, non poderían xustificarse á vista das 
consideracións recollidas no auto ditado polo Xulgado de 1ª Instancia e Instrución nº 2 de 
Vilagarcía de Arousa que, apenas seis meses antes, considera probado o abandono dos 
menores, acorda suspender a garda e custodia ostentada pola nai  e regula as visitas de 
forma que só poderanse levar a cabo a través do centro Aloumiño, con periodicidade 
quincenal e especificando que en ningún caso a nai poderá levarse aos menores da 
compañía da avoa fóra destas circunstancias nin moito menos pasar a noite con eles. 

Esta institución, cuxa competencia de supervisión limítase á actuación das administracións 
públicas, debe insistir nunha cuestión moi relevante. O informe achegado pola 
administración manifesta: “Non pode dicirse que no presente caso, a Administración actúe de 
modo irreflexivo e imprudente, en virtude das manifestacións vertidas pola avoa paterna dos 
menores, considerando que debería modificarse cautelarmente o réxime de visitas da nai e 
realizalas, no seu caso, baixo supervisión no PEF. A Administración tiña pleno coñecemento 
dos feitos, de rexistrarse una situación que supoña un grave risco para a integridade dos 
menores, o ETM procedería a suspensión ou modificación cautelar das visitas programadas, 
achegando o correspondente informe o Xulgado que determinou as visitas. 

2. Este punto do informe resulta tamén problemático xa que non se atopa ningunha razón 
que explique os motivos da discordancia entre o informe do ETM, insistindo na ampliación 
das visitas e a súa realización fóra do centro, en relación co escrito da Fiscalía Provincial de 
Pontevedra no P.A. 934/15 no que se cualifican algúns dos feitos sucedidos o 7 de marzo 
de 2015 como delitos e pídese unha pena de prohibición para a nai de aproximarse a menos 
de 100 metros do menor Álvaro e de comunicarse con el. A situación afecta tamén a Natalia, 
en cuxa presenza se cometeu o suposto delito de lesións leves no ámbito familiar en 
presenza de menores de idade a que se refire o apartado 2º, B do escrito do fiscal, un dos 
catro delitos que imputa á nai. Xa que logo, non cabe referirse a simples manifestacións 
vertidas pola avoa paterna dos menores. 



O Servizo de Familia e Menores de Vigo, segundo o informe, sendo plenamente coñecedor 
desta situación, non a tivo en conta nin a valorou a efectos de condicionar as visitas “á 
existencia de normalidade na situación familiar e suspendéndoo en caso dalgunha 
circunstancia que supoña risco para a saúde psíquica e física dos menores”, en expresión da 
propia consellería. Non se contén ningunha valoración do feito de que a nai teña agredido 
físicamente e insultado a ambas avoas en presenza dos tres menores e teña actuado de 
xeito violento ante os axentes de policía; que fora xa condenada por unha falta de lesións 
leves á avoa dos nenos e que quebrantase a orde de afastamento con ocasión dos feitos 
polos que se pide agora a apertura de xuízo oral. 

Como é sabido, o Fiscal pode pedir por sí da Autoridade xudicial a adopción de medidas de 
protección do menor en casos de urxente necesidade. A norma básica dos expedientes de 
protección stricto sensu atópase no artigo 174 do Código Civil que dispón:  

«1. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los 
menores a que se refiere esta sección. 
2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le 
remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalización relativos a 
la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará 
cuenta de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor. 
El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor y promoverá 
ante el juez las medidas de protección que estime necesarias. 
3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su responsabilidad para 
con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías 
que observe». 
 

Por este motivo, cómpre incidir nas medidas de protección solicitadas polo Ministerio Fiscal 
respecto dos menores na súa función de superior vixilancia, opostas ao criterio da 
administración na conclusión do informe que céntrase en garantir “o dereito da 
proxenitora”. O propio informe recolle esta consideración  

“a actuación administrativa en relación ós menores ……………. e ……………………, nin foi 
espontánea, nin arbitraria considerando que non é necesario modificar o réxime de 
visitas sempre que se desenvolvan con normalidade e non haxa unha sentencia firme 
do Xulgado de Instrución que afecte ó réxime de visitas, garantindo (Art. 94 do Código 
Civil) o dereito da proxenitora de visitar e comunicarse cos seus fillos. 

Ademáis, adianta as posibles propostas: “A previsión é manter a medida de tutela pública e 
acollemento dos menores cos avós paternos en tanto non se resolva o procedemento xudicial 
aberto, e se valore a posibilidade de reintegración unha vez se dite decisión xudicial”. 



Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa consellería a 
seguinte recomendación: 

Que por estar aínda pendente unha resolución xudicial nas dilixencias previas do 
procedemento penal aberto, dada a gravidade da calificación dos feitos por parte do 
Ministerio Fiscal e as penas solicitadas, o servizo con competencias neste ámbito da 
Consellería de Política Social aprecie a inexistencia de normalidade na situación familiar e de 
circunstancias que poden supoñer risco para os menores.   

Atendendo exclusivamente ao superior interese dos menores, esta institución considera que 
a medida máis adecuada sería restablecer o réxime de visitas sinalado no auto do Xulgado 
de 1ª Instancia e Instrución nº 2 de Vilagarcía de Arousa do 9 de xuño de 2014, en tanto non 
se resolva o procedemento xudicial aberto mediante unha sentencia firme do Xulgado de 
Instrución. Será no curso deste xuízo no que se poderá apreciar se existe ou non 
normalidade na situación familiar e, xa que logo, valorar a posibilidade e conveniencia de 
modificar o réxime de visitas.  

 


