
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar e ao Concello de Vilagarcía de
Arousa polo retraso dunha solicitude de Risga

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2015

Sr. Alcalde/Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
ao retraso dunha solicitude de Risga.

No seu escrito indícanos que o 16 de xaneiro de 2014 solicitou a Risga, pero segue sen
resolverse. Ao parecer o 27 de novembro a consellería reclamou do interesado que
presentara o seu DNI, non remitido no primeiro momento, pero iso sucedeu despois de
que o prazo de resolución vencera. Xa o presentou, pero segue sen ter a resolución e sen
cobrar.

Ante iso requirimos información á Consellería de Traballo e Benestar, que sinalou que “a
solicitude de RISGA tivo entrada no Concello de Vilagarcía o 29/01/2014 e na xefatura
territorial o 13/10/2014. Con data do 23/ 10/2014 requiriuse ao interesado documentación
esencial. Actualmente, completada a documentación, o expediente está pendente de
resolverse, o que se fará cumprindo a normativa vixente por estrita orde de entrada no
rexistro da xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Vigo”.

Do sinalado deducimos que, tal e como indica a queixa, o procedemento atópase demorado,
posto que se iniciou en xaneiro de 2014 e aínda non se concluíu.

De acordo co art. 35.2 da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, “no
caso de que a solicitude se presente no rexistro do concello de residencia da persoa
solicitante da renda, comunicarase inmediatamente a existencia da solicitude aos servizos

Expediente: G.6.Q/21872/14



sociais comunitarios do concello, atendendo á problemática de risco de exclusión social en
que se puidese encontrar a persoa solicitante. Os servizos sociais comunitarios básicos do
concello orientarán e informarán as persoas interesadas en todo o referente aos trámites e á
documentación da solicitude. Sen os informes preceptivos e determinantes emitidos polos
servizos sociais comunitarios, especificados no artigo 36, o órgano competente da
Administración autonómica non poderá tramitar a solicitude”. Ademais, o art. 36.6 sinala
que “o concello deberá emitir os informes anteriormente referidos no prazo dun mes e
remitilos ao correspondente órgano competente da Administración autonómica de ámbito
provincial. De non os remitir no prazo indicado por causas non imputables á persoa
solicitante, esta poderá presentar unha reclamación ao órgano de dirección da Xunta de
Galicia competente en inspección de servizos sociais, sen prexuízo das responsabilidades en
que se incorra pola demora de acordo co ordenamento xurídico”.

A redacción neste e noutros aspectos pode xerar algunha dúbida. Porén, o procedemento
respecto da fase municipal non parece ter cambiado de xeito relevante, posto que se
establece que se a solicitude se fai no concello entón este debe por en marcha de inmediato
aos servizos sociais comunitarios co fin de orientar e informar ao afectado e comezar o seu
labor de aportación dos informes e documentación preceptivos, principalmente o informe
social e a proposta de proxecto de integración social -e socioeducativa, no seu caso de
menores-, no prazo dun mes. O anterior é acorde coa evidente necesidade de tramitación
rápida que se corresponde coa natureza da renda de inclusión social de Galicia, algo que
temos subliñado nos diferentes informes que diriximos ao Parlamento de Galicia;
efectivamente, se os procedementos deste tipo non se coñecen coa celeridade que requiren
perden o seu sentido, posto que se trátase de abordar situacións de exclusión ou risco de
exclusión que denotan necesidades persoais e familiares que non admiten demoras.

Por tanto, dos artigos citados e do resto das disposicións procedementais da Lei 10/2013,
nunha interpretación sistemática delas, debe concluírse que nin os concellos nin os seus
servizos sociais deben esperar a recibir requirimento externo para comezar o seu labor
preceptivo, fundamentalmente o asesoramento ao solicitante e a confección do informe
social e a proposta de proxecto. No entanto, no caso que coñecemos o Concello de
Vilagarcía de Arousa demorou ese trámite case 10 meses, segundo o informe da Xunta.

Agora a resolución atópase pendente da consellería. O prazo de resolución regúlase no art.
37.1 da Lei 10/2013, que di que “unha vez finalizada a instrución do expediente, o órgano
competente de ámbito provincial da Administración autonómica elaborará a correspondente
proposta de resolución e ditará a resolución, que deberá ser notificada no prazo de dous
meses desde a entrada da solicitude da Risga en calquera dos rexistros do órgano
competente para resolver”. O prazo comezou o 13 de outubro, despois reclamou
documentación preceptiva, polo que interrompeu o prazo, e agora xa se entregou. Por esa



causa, tendo en conta que a entrega se daría no breve prazo que se prevé para iso, a falta de
concreción pola consellería (a pesar de reclamala no requirimento de informe) o previsible é
que o prazo xa vencera.

Unha vez determinados tanto o retraso municipal como o transcurso do prazo para resolver
que afecta á consellería só resta coñecer as consecuencias xurídicas de ambas
circunstancias. O art. 37.3 sinala ao respecto que “entenderanse estimadas aquelas
solicitudes de concesión da Risga nas que non se notificase resolución expresa no prazo de
dous meses desde a entrada da solicitude da Risga en calquera dos rexistros do órgano
competente para a resolución, e entenderase interrompido o dito prazo se concorren as
causas de suspensión anteriormente descritas. En todo caso, para a aplicación da
estimación por silencio administrativo, deberá constar no expediente a recepción dos
informes preceptivos e determinantes con proposta de concesión da prestación. De non se
daren estes requisitos, as solicitudes poderanse entender desestimadas”.

Se a iso engadimos o cumprimento do requisito para que o silencio sexa positivo, que
consten os informes preceptivos e determinantes con proposta de concesión da prestación,
debe entenderse que se deu a resolución presunta e que esta é positiva. Como xa
apuntamos, a regulación dos aspectos procedementais xera dúbidas na nova norma; unha
delas é que cabe a posibilidade de que a consellería interprete o último requisito do silencio
positivo como unha referencia á proposta de resolución propia, posto que é ao órgano
autonómico a quen corresponde realizar esa proposta. Tal interpretación deixaría nas súas
mans o sentido do silencio, posto que non tería mais que retrasar a proposta e en xeral a
finalización do procedemento para que o sentido do silencio fora negativo, en contra do
criterio xeral a favor do silencio positivo. Con iso deixaría ao cidadán ante o dilema de elixir
entre seguir esperando ou recorrer a negativa presunta, o que resultaría moi prexudicial en
calquera procedemento, pero especialmente nestes, que pola súa propia natureza teñen
como fin principal atender necesidades perentorias ou vitais das persoas en exclusión ou
risco de exclusión social.

En conclusión, da información achegada despréndese que o ente local incorreu nun retraso
no cumprimento da súa obriga de aportar información respecto da situación social da
reclamante, o seu proxecto de integración e en xeral de informar e instruír o procedemento,
e a consellería competente está a demorar a resolución do procedemento, aínda que en
parte debido á circunstancia citada anteriormente.

A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución Española, que ampara os dereitos á asistencia e
prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade (art. 41). Como consecuencia
do anterior, os poderes públicos, entre eles a administración autonómica e a local, teñen a
obrigación principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo



53 do Texto Fundamental.

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar á Consellería de Traballo e Benestar e
ao Concello de Vilagarcía de Arousa a seguinte recomendación:

- Consellería de Traballo e Benestar:

Que se faga efectivo o sentido positivo do silencio aplicable ao caso examinado, relativo á
concesión dunha Risga, posto que o procedemento global se atopa demorado, de acordo cos
prazos legalmente previstos.

- Concello de Vilagarcía de Arousa:

Que nas solicitudes de Risga ese concello comece o cumprimento das súas funcións en canto
reciba a solicitude, e que aporte a documentación da súa responsabilidade no prazo
legalmente previsto, un mes, sen demoras inxustificadas que prexudican aos cidadáns
afectados; e que teña en conta que estas solicitudes deben considerarse prioritarios pola súa
natureza, posto que pretenden atender con urxencia situacións de necesidade que afectan a
persoas en situación de exclusión ou en risco de padecela.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Saúdao/a atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


