
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido ao retraso dun
procedemento de Risga

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2015

Sra. conselleira:

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

No seu escrito, esencialmente, indícanos que iniciaron os trámites da Risga en xuño de 2014
cun/ha traballador/a social do Ágora da Coruña. Nun principio solicitouse a nome da súa
esposa, …. Presentaron toda a documentación requirida no mes de xuño. O 7 de agosto toda
a documentación xa estaba rexistrada no Ágora. Pasado máis dun mes … comproba no
rexistro da Xunta que aínda non está rexistrada e interpón unha reclamación, que é
contestada a 23 de setembro: aínda non consta ningunha solicitude ao seu nome. O 1 de
outubro … volve comprobar que non se iniciou e interpón outra reclamación solicitando
contestación por escrito, que aínda o 19 de decembro non recibiu. A súa esposa conseguiu
un emprego de 300 euros mensuais e modificaron a persoa solicitante, poñéndoo ao seu
nome (…), quedando rexistrado o 9 de outubro de 2014. Este cambio non afectaría á data
inicial de solicitude de RISGA, a nome de …. Comprobaron que aparece rexistrada a
solicitude de … de 11 de outubro e doutra banda a súa de 25 de novembro. Explicáronlles
que só debe haber un rexistro por unidade familiar. O prazo legal superouse nun primeiro
momento pola tardanza do traballador/a social, pero tamén o 11 de decembro superouse o
prazo legal desde o rexistro da solicitude na Xunta. Os únicos ingresos cos que conta a
familia son de 300 euros mensuais para pagar vivenda, alimentos, vestimenta, e sendo
insuficientes para satisfacer as necesidades básicas.

Ante iso requirimos información ao Concello da Coruña e á Consellería de Traballo e
Benestar, que xa nola remitiron.

Expediente: G.6.Q/24122/14



O concello sinalou que “esta demanda supón e esixe da profesional un coñecemento
exhaustivo e concreto de todas as circunstancias persoais, sociais, familiares, formativo-
laborais, do ámbito no que viven, potencialidades e limitacións para desenvolver dous
proxecto de inserción social e un informe social completo. É dicir, a TS fai un estudo desta
situación cunha metodoloxía propia que require un mínimo de 2 entrevistas familiares e
unha visita domiciliaria que a propia Lei de Servizos Sociais recolle como obrigatoria. Este
ciclo de estudo arranca, neste caso, o 10 de xuño e finaliza o 18/09/214, data de rexistro de
saída do concello da solicitude de RISGA co informe social de inserción -ISI-, dous proxectos
individuais de inserción para os dous adultos da familia e a documentación familiar
necesaria. A solicitude envíase a nome de …. Para ser máis exactas as datas, nas que a TS foi
avanzando no itinerario desta solicitude ata completalo, son as seguintes: Primeira
entrevista 10/06/2014. Segunda entrevista 01/07/2014. Previsión da visita no domicilio -VD-
o 10/07/214. Segunda data para a VD o 30/07/214. Esta visita, xeralmente, pon fin ao
proceso de estudo, valoración e diagnóstico social desta situación, o que permite á familia
formalizar a solicitude de RISGA, no rexistro de entrada, o 07/08/2014. Entrega de toda a
documentación familiar e sinatura dos 2 proxectos de inserción por parte de ambos adultos
da familia o 07/08/2014. Unha vez aceptado o compromiso da parella e a sinatura dos
proxecto, a TS completa e termina o ISI o 27/08/2014. A solicitude completa da Risga ten
data de saída do rexistro municipal para a Xunta, o 18/09/2014. Á vista da valoración que a
TS fai desta situación coa familia, mantén un seguimento continuado da situación que tivo
como resultado a aplicación doutros recursos que axuden a conter a situación familiar,
entrementres a RISGA segue o seu curso. Son os seguintes: 1- Orienta ao Banco de alimentos
para cubrir as primeiras necesidades da familia. 2- Axuda económica municipal, para cubrir
necesidades básicas, de 532 € que a familia percibiu no mes de setembro de 2014. 3- Axuda
económica municipal, para cubrir gastos de libros e material escolar para os fillos, de 85,19 €
que a familia percibiu no mes de setembro. 4- Axuda económica de integración social da
Xunta -AIS-de 1.065 € para necesidades básicas, con data de rexistro de entrada no concello
o 17/11/2014. A TS finaliza a tramitación co informe social de inserción e a documentación
familiar o 16/12/2014 data de salda do rexistro municipal. Esta marxe dun mes entre a
entrada e a salda desta AIS supuxo unha nova visita domiciliaria porque a familia se mudou
de domicilio e polo tanto modificáronse algunhas das circunstancias familiares e de
convivencia, que era necesario contrastar e comprobar por se tivesen consecuencias na
propia AIS e na RISGA. Esta AIS está pendente de resolución da Xunta e o titular é …. 5- O
9/10/14 … e … comunican e solicitan o cambio de titular e isto supón que a TS, xunto co
acordo, compromiso e firma de ambos os dous adultos, refai os dous proxectos de inserción,
o lSl orixinal e o desistimiento da solicitude de …. Esta nova valoración require de polo
menos unha ou dúas entrevistas da TS coa parella para reorganizar toda a documentación
técnica: proxectos, ISl e desestimiento. A saída do rexistro municipal, desta segunda
solicitude de RISGA, ten data do 13/11/14. Previamente, a TS xestiona coa unidade de RISGA
da Xunta a posibilidade de conservar a mesma data de entrada da solicitude que fixo … no
seu momento. 6- Actualmente o titular da solicitude da RISGA é … e está pendente de



resolución da Xunta con número de expediente: 15030/0818/14. 7- O 14/01/2015 a TS ten
unha entrevista coa parella para coñecer como vai solucionando as súas necesidades
familiares e decide seguir apoiando cunha axuda económica municipal de 532 € para as
necesidades máis básicas. Neste momento esta axuda está pendente de finalizar o trámite
económico para o seu ingreso en conta. A data de entrada desta solicitude é do 16/01/2015
e data de finalización de todo o trámite técnico-administrativo o 21/01/2015. O tempo total,
entre a comunicación de cambio de titular por parte da familia e a xeración de todo un
cambio de enfoque no seu expediente social ao en concreto da RISGA foi de 34 días, a maior
parte dos cales os necesita a TS para valorar, acordar e asinar un novo compromiso coa
parella implicada nesta solicitude, ao mesmo tempo que xestiona, tramita e documenta
técnica e administrativamente cada un dos recursos sociais que paralelamente poñen en
marcha para a familia (ptos do 1 ao 5 deste informe)”.

Pola súa banda a Consellería de Traballo e Benestar comunicou que “a solicitude de RISGA
de … ten data de rexistro de entrada na xefatura territorial da Consellería de Traballo e
Benestar da Coruña o 25/11/2014. Pola súa parte, con anterioridade, a súa cónxuxe … tiña
presentado outra solicitude de RISGA. Dado que unicamente se pode tramitar unha RISGA
por unidade familiar, tendo en conta os ingresos de todos os membros que constitúen a
unidade de convivencia e, posto que a cónxuxe do interesado realiza unha actividade
laboral, decidiuse tramitar a solicitude deste último, pero conservando como data de orde
de entrada o rexistro da primeira solicitude formulada pola súa esposa. Actualmente o
expediente está en fase de proposta, pendente de resolución”.

Do informe deducimos que, tal e como indicaba a queixa, o procedemento atópase
demorado, posto que se iniciou en setembro de 2014 e aínda non se concluíu. Iso ao marxe
das xestións iniciais do concello, do retraso que se constata nelas e de que sexa esa a forma
de proceder que corresponde de acordo coa nova lei, asunto que abordaremos.

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
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”.

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-. 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 trátase de abordar situacións de exclusión ou risco de
exclusión que denotan necesidades persoais e familiares que non admiten demoras. A falta
de explicacións mais detalladas o concello parece que iniciou de inmediato a súa actuación,
pero sen embargo non promoveu a solicitude nese intre para establecer o dies a queo dos
prazos que afectan a cada administración, e en calquera caso tardou mais do previsto en
realizar a súa función.

O prazo de resolución se regula 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”. Ese prazo venceu, de acordo co
indicado pola consellería, que sinala que respectou a solicitude orixinal.

O art. 37.3 sinala 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”.

Parece cumprirse outro requisito para que o silencio sexa positivo -os informes preceptivos
con proposta de concesión da prestación-, polo que debe entenderse que deusa a resolución
presunta e que esta é positiva.



A regulación dos aspectos procedimentais pode xerar dúbidas na nova norma; 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.

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, 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 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar á Consellería de Traballo
e Benestar a seguinte recomendación:

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

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.

Saúdaa atentamente



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


