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Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2018

Sra. conselleira:
Nesta institución iniciouse este expediente de oficio, en aplicación do disposto no artigo 16
da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, como consecuencia da noticia aparecida
no diario La Voz de Galicia o 14 de xuño.
Na noticia sínálase que "a extracción do percebe sempre se presentou como unha tarefa
dura, pero un mariscador de Malpica,
, leva meses cunha tarefa que
parece máis laboriosa que a de arrincar os crustáceos das rocas baixo o embate das ondas:
que lle concedan o traslado do seu permiso para colleitar crustáceos da confraría de Malpica
á da Coruña. O motivo que alega é que el e a súa muller,
teñen un filio de 5 anos "con
discapacidade acreditada dun 41 %, e dependencia en terceiro grao, polo cal é preciso facer
un seguimento continuo con diversas terapias e especialistas", explican. Por iso decidiron
cambiar o domicilio familiar da vila malpicá para A Coruña e tramitar o traslado de
actividade. Detallan as dificultades, moitas veces insalvables, para compaxinar o traballo de
ir a mariscar coa atención que precisa o seu filio. "Supoño que entenderán que cun grao de
dependencia tan alto, a autonomía do meu fillo é practicamente nula: necesita axuda para
vestirse, comer, ir ao baño ... E non calquera persoa pode facerse cargo dos seus coidados, xa
· que pota condición que presenta necesita que estes coidados realíceos o seu pai ou a súa nai
dado que reacciona negativamente ante os descoñecidos, e ten unhas rutinas moi marcadas,
por non talar do atraso madurativo e do desenvolvemento que presenta, resultado das
convulsións que sofre frecuentemente por distintas causas". Así describe a este filio (o
segundo do matrimonio) o seu pai no portal change.org, onde suma máis de 1.200 apoios.
Ante esta situación, o 16 de novembro do ano pasado este profesional do marisqueo pediu
autorización á Contraría de Pescadores da Coruña para exercer a súa actividade neste litoral
e así poder atender ao seu fillo, debido a que a súa muller traballa. Nun escrito do 26 de
decembro indícanlle os responsables da contraría que os permisos de explotación concédeos
a Consellería do Mar, á que tamén se dirixiu. Desde a xefatura territorial da devandita
consellería denegáronlle a petición o 20 de decembro, unha decisión que este percebeiro
recorreu oito días máis tarde. O recurso foi respondido o 2 de febreiro deste ano cun escrito
da consellería de catro folios repletos de normativas e no que se di que
«non é

titular dun permiso de explotación de marisqueo, senón dun permiso de explotación de
recursos específicos (modalidade percebe)». Nesa diferenza parece radicar a negativa para
concederlle o traslado de demarcación. Este percebeiro argumenta, tal e como recolle a
consellería, que na Orde do 15 de xullo de 2011 prevese o cambio de explotación «se a
persoa solicitante cambiase de domicilio por causa debidamente xustificada e acreditada
dentro dalgún dúas seguintes supostos: ser vítima de violencia de xénero ou ter a cargo
persoas en situación de dependencia». Con todo, «na arde do 30 de decembro de 2015, pala
que se regula a explotación dous recursos específicos non ámbito dá Comunidade Autónoma
de Galicia, aplicable á modalidade de permiso de explotación que ostenta ou interesado,
non aparece recollida a dita posibilidade de cambio», dicía a resolución da Xunta do 20 de
decembro. Nin o visto e prace da confraría de pescadores de Malpica, nin os informes
médicos sobre a situación do neno, tanto do CHUAC como dun centro privado, fixeron
cambiar de postura aos responsables da Administración autonómica. A normativa «non ten
recollido ese dereito, pero tampouco o nega». A pesar das negativas recibidas, esta parella
continúa buscando unha saída á súa situación. Así, hai uns días mantiveron un encentro cun
dos responsables territoriais da Consellería do Mar e sobre o traslado que piden
«comentounos que o permiso de recursos específicos, como é o caso do percebe, non ten
recollido ese dereito, pero tampouco o nega». En canto ao límite de permisos de extracción
concedidos en cada zona apuntan que, lamentablemente, produciuse unha baixa por
falecemento na Coruña. Tamén estiveron talando cunha deputada do Parlamento galega
que se comprometeu a analizar este caso nunha dobre vertente: por unha banda a social,
que afecta a estes pais, e por outro a posible modificación da lei co fin de cubrir a normativa
en vigor, <<pero iso ten uns prazos que poden demorarse máis de dous anos».
Polo exposto anteriormente iníciase a correspondente investigación sumaria e informal para
o esclarecemento dos feitos. Faise preciso requirir dese órgano que no prazo de 15 días, de
acordo co previsto no art. 22.1 da Lei do Valedor do Pobo, nos facilite información sobre as
comprobacións dos feitos sinalados; sobre as causas da denegación; sobre como se
valoraron as necesidades familiares, en espacial ás do menor enfermo; sobre as medidas
adoptadas ou previstas; e sobre as demais circunstancias relevantes para a completa
valoración do obxecto da queixa.
Agradézolle a remjsimufo preceptivo informe e saúdoa atentamente.
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