
Recomendación dirixida á  Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia sobre
a resposta expresa a unha solicitude de teletraballo.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2016

Sra. directora.:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
................. , relativo a unha solicitude de teletraballo.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que como empregado da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), foille desestimada a súa solicitude de prestación de
servizos en réxime de teletraballo por nacemento dunha filla, sinalando que a
resolución produciuse fora de prazo, debendo aplicarse o silencio administrativo
positivo.

2. Ante iso requirimos información á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, remitíndonos un primeiro escrito no que que se fai mención á necesidade de
dispor dunha relación de postos de traballo para poder facer efectiva a modalidade de
prestación de servizos fora das dependencias da administración mediante o emprego
de novas tecnoloxías. As solicitudes anteriores á aprobación da RPT na AMTEGA foron
desestimadas, e no momento da emisión do informe estaba pendente de resolución o
recurso de reposición presentado polo interesado.

Tras comunicar esta información ao interesado, este trasladounos que con data do 1
de xullo de 2015 recibiu resolución na que se sinalaban os termos e condicións nos que
deben prestarse os servizos, autorizándolle a prestación de servizos en réxime de
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teletraballo por unha xornada. Sen embargo, na solicitude inicial pedíanse tres días,
tendo que ser estimada por silencio administrativo.

3. Á vista do anterior, dirixímonos de novo á Amtega para que se nos remitira
xustificación sobre a diferencia no número de xornadas adxudicadas en réxime de
teletraballo e os efectos do silencio administrativo alegados.

A Amtega, nun segundo informe, sinala que o recurso de reposición presentado por D.
............. foi estimado, revogándose a resolución inicial e admitindo a súa solicitude de
prestación de servizos en réxime de teletraballo, ditándose no prazo de dez días nova
resolución na que se concreten os termos e condicións nos que deberá prestarse o dito
servizo.

En cumprimento do disposto na parte dispositiva do recurso, dítase nova resolución
pola que se concede ao interesado a prestación de servizos en réxime de teletraballo
por unha xornada semanal e polo prazo máximo dun ano, sen prexuízo da súa prórroga
se persisten as mesmas condicións que motivaron a súa concesión.

A xerencia da Amtega sinala que a resolución anterior dá cumprimento a obriga legal
establecida polo artigo 43 da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, na medida en que se recoñece o
dereito do interesado estimado por silencio, isto é, a concesión da prestación de
servizo en réxime de teletraballo sen que poida entenderse extensivo ás condicións
nas que a dita prestación debe ter lugar, xa que o establecemento das mesmas lle
corresponde á administración tal e como deriva da Orde de 20 de decembro de 2013
que regula a xornada de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo no ámbito do
sector público de Galicia e a Resolución de 8 de agosto pola que ditan instrucións
relativas ao desenvolvemento da citada Orde.

ANÁLISE

1. O artigo 43 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común (LPAC) establece no apartado 2 que a estimación
por silencio administrativo ten a todos os efectos a consideración de acto
administrativo finalizador do procedemento. No apartado 3 se especifica que a
estimación por silencio administrativo ten todos os efectos  consideración de acto
administrativo que pon fin a procedemento administrativo, constituíndo un auténtico
acto presunto equivalente ao acto expreso, polo cal unha vez vencido o prazo,
establecido en cada caso pola norma reguladora do procedemento, a resolución
expresa posterior á produción do acto só pode ditarse de ser confirmatoria do mesmo.

A tenor da normativa citada, tanto a xurisprudencia como a doutrina teñen sinalado
que o silencio administrativo positivo é un verdadeiro acto administrativo, equivalente
a esa autorización ou aprobación aos que substitúe.



2. Dito o anterior, queda claro, e así o admite a Amtega, de que á solicitude formulada
polo autor da queixa lle resulta de aplicación os efectos do silencio administrativo
positivo (debendo autorizarse a mesma), de tal forma que o obxecto de controversia
trasládase ao contido específico da resolución, concretamente ás condicións da
aplicación da estimación favorable da prestación de servizo en réxime de teletraballo.

Neste punto, temos que sinalar que é evidente que produciuse un acto presunto polo
que a administración accedeu á solicitude do interesado ao non tela resolto de forma
expresa no prazo establecido. Por tal motivo, ten a consideración de verdadeiro acto
administrativo finalizador do procedemento administrativo no que se produce, e como
calquera outro acto declarativo de dereitos é irrevocable. Non obstante, quedan
abertas as facultades da administración pública para revisalo de oficio se estivera
incurso nun vicio de nulidade de pleno dereito.

Non cabe dúbida, de que un dos problemas fundamentais que prantexa o acto
presunto obtido por silencio administrativo positivo son os dos da determinación do
seu contido. Pero do disposto na normativa referenciada, resulta evidente que o
contido debe corresponderse exactamente co solicitado polo interesado e nos termos
expresados na súa solicitude. A LPAC, para evitar os abusos aos que podería conducir
esta conclusión, establece a nulidade de pleno dereito dos actos que concedan
facultades o dereitos para os que se careza dos requisitos esenciais para a súa
obtención.

O propio Tribunal Supremo ten establecido que o silencio administrativo non debe ser
un instituto xurídico formal, senón a garantía que impida que os dereitos de
particulares se baleiren de contido cando a Administración non atende eficazmente e
coa celeridade debida as funcións para as que se organiza.

Non podemos esquecer que cando se regula o silencio administrativo, en realidade se
está tratando de establecer medidas preventivas contra patoloxías do procedemento
alleas ao correcto funcionamento da Administración que deseña a propia Lei. Así pois,
esta falta de resposta pola Administración -sempre reprobable- nunca pode causar
prexuízos innecesarios ao cidadán, senón que, equilibrando os intereses en presencia,
normalmente debe facer valer o interese de quen ten cumprido correctamente coas
obrigas legalmente impostas.

E, aínda que xa quedou exposto en liñas anteriores, queremos insistir que esta
interpretación da norma non obsta para que se garanta en todo caso a posibilidade de
que a administración dispón dun título habilitador para impugnar ou revisar o
concedido por silencio administrativo no suposto de que o acto incorra en nulidade
por terse outorgado facultades o dereitos carecendo dos requisitos esenciais para a
súa adquisición (situación que non se produce neste caso concreto).

Dito todo o anterior, consideramos evidente que a autorización ao interesado para que
preste os seus servizos mediante teletraballo debe establecerse para as tres xornadas
inicialmente solicitadas. Precisamente, a solicitude esixe especificar o número de días



nos que o traballador está interesado en traballar en tal modalidade, polo que que non
é unha decisión que unicamente incumba a administración, senón que esta deberá,
nos prazos establecidos legalmente, resolver sobre a idoneidade da solicitude,
fundamentando a súa decisión en base ás necesidades do servizo. Dado que non
existiu esa resolución en prazo, a estimación da autorización debe entenderse nos seus
propios termos e condicións, tal e como vimos sinalando ao longo deste análise.

A conclusión precedente vese reafirmada pola necesaria congruencia que se predica
da resolución respecto ás peticións formuladas polos interesados (artigo 89.2 da
LPAC), o que permite soster que o acto presunto ten un contido claro e
predeterminado: o integrado polas peticións realizadas polo iniciador do
procedemento. Cando a administración cala e outorga, o fai respecto de todas e cada
unha das peticións non atendidas, que constituirán ao final o contido do acto nacido
da inactividade formal da administración.

A maior abundamento (xa que insistimos que o silencio administrativo é de aplicación
na liña xa comentada) consideramos que a comunicación remitida ao traballador na
que se lle concede unicamente un día para realizar as súas funcións mediante a
modalidade de teletraballo non resulta suficientemente motivada, pois o caso
concreto esixe xustificar debidamente a imposibilidade de coordinar o servizo para
conceder os tres días solicitados.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto
no artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar á Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, a seguinte recomendación:

“Que se dea plena efectividade aos efectos do silencio administrativo positivo,
confirmando a concesión da prestación de servizos en réxime de teletraballo nos
termos e condicións na que foi solicitada, isto é, autorizando tres días semanais en tal
modalidade.”

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.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na
páxina web da institución.

Saúdaa atentamente



Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


