
Recomendación á Consellería de Infraestruturas e Vivenda sobre funcionamento do Rexistro
Electrónico e tramitación do Programa de Fomento do aluguer

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2016

Sra. conselleira:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu Dª. ... con D.N.I. ..., relativa á
unha solicitude de axuda para o aluguer.

ANTECEDENTES

1. Con data 1 de marzo ( Rexistro saída número 2502/16 ) admitiuse a trámite a queixa
referenciada solicitando a intervención desta institución. No seu escrito, a autora da mesma
sinalaba que en febreiro do 2015 solicitara unha axuda para o aluguer e que non fora ata fai
un mes ( xaneiro 2016 ) que outra persoa que tamén a solicitara, lle comenta ter recibido unha
carta certificada confirmándolle que lle fora concedida dita subvención.

Manifestaba así mesmo desconformidade coa latencia das datas de resolución e coa pouca
transparencia da web do IGVS na que non aparecían listaxes definitivos das persoas
beneficiarias.

2. Ao considerar que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do
Valedor do Pobo, e que atopa, cobertura constitucional derivada do artigo 103.1 da
Constitución, admitiuse a trámite e promoveuse a investigación sumaria e informal para o
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esclarecemento dos supostos en que se basea, dando conta diso a vostede para os efectos
previstos no artigo 22.1 da citada Lei do Valedor do Pobo.

3. En data 1 de marzo solicitouse informe a esta consellería que houbo de ser reiterado en
data 8 de abril do ano en curso. En data 3 de maio en reposta á solicitude desta institución se
recibe cumprida información.

4. Nela se reflicte na súa literalidade que : “revisada a solicitude de axudas do Programa do
fomento de aluguer de vivendas do Plan estatal 2013-2016, a interesada cumpre os requisitos
para ser beneficiaria desta axuda, circunstancia que lle será notificada persoalmente a través
da oportuna resolución de concesión en vindeiras datas”.

5. Así as cousas, unha vez trasladado o contido do informe antedito á autora da queixa, e logo
de manter conversa telefónica, se lle solicita aporte unha serie de documentación,
nomeadamente o recibo de presentación da solicitude no rexistro electrónico da Xunta de
Galicia ( en adiante REXEL ), que foi recibida e incorporada ao expediente en data 25 do mes
en curso.

ANÁLISE

1. Comezaremos por sinalar primeiramente, que consideramos convinte abordar a
problemática da queixa dende un triplo enfoque, toda vez que ao noso xuízo, han ser
consideradas diferentes cuestións.

2. En primeiro lugar sinalaremos que o D.O.G. de 19 de xaneiro de 2015, publicaba a
resolución do Instituto Galego de Vivenda e Solo pola que se convocaban, na anualidade de
2015, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de
fomento do alugamento de vivendas e rehabilitación edificatoria e a rexeneración e
renovación urbanas 2013-2016.

Segundo o punto décimo primeiro da resolución, o prazo de presentación de solicitudes era
dun mes, é dicir dende o 20 de xaneiro ata o 19 de febreiro do 2015, ambos os dous incluídos.

De acordo co previsto no punto sétimo, apartado 2, as solicitudes “ deberán presentarse
preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede
electrónica da Xunta de Galicia : https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos
27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e do Decreto
198/2010, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de
Galicia e nas entidades dela dependentes”, para a continuación no seguinte parágrafo dicir “
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Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calquera dos
medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común...”.

A autora da queixa, presenta a solicitude debidamente cumprimentada xunto con toda a
documentación complementaria no Rexistro electrónico da Xunta de Galicia, poucas datas
despois do inicio do prazo de presentación das solicitudes.

No recibo de presentación no REXEL, efectivamente consta número de entrada : 2015736864;
data e hora de presentación: 27-01-2015 13:43; Destino: Área Provincial do IGVS da Coruña;
código de verificación e resumo electrónico dos arquivos e dos documentos achegados.

Este feito e a procura da seguridade xurídica para as persoas administradas motivará o sentido
da recomendación que esta institución formulará segundo se concreta máis adiante.

3. Non é ata o día 8 de setembro do 2015, ( case sete meses despois de rematado o prazo de
presentación de solicitudes ), que se publica no D.O.G. a primeira listaxe de solicitudes suxeitas
a emenda de documentación. É non foi ata o 1 de decembro do 2015, que se publica á última
listaxe de subsanación de documentos.

Esta institución considera que si ben é certo que a totalidade das solicitudes supuxo a elevada
cifra de 17.293, o que tamén é certo que este dato debeu ser coñecido pola administración
unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, ( isto é no mes de febreiro ).

No é menos certo tampouco, que no punto décimo terceiro da convocatoria no que atinxe ao
prazo para resolver e notificar, se remitía aos artigos 13 e 23 das bases reguladoras no que se
sinala “o prazo máximo para resolver e notificar a concesión será de tres meses, contados
desde a data de remate do prazo de presentación de solicitudes.” Por conseguinte, de terse
cumprido, as resolucións deberan ter sido ditadas nos meses de maio ou xuño do 2015. ( A
realidade amosa que non foi ata o primeiro trimestre do 2016 ).

A xuízo do Valedor do Pobo, unha vez coñecida a elevada cifra de solicitudes, e en atención
ao obxecto material da convocatoria, debéronse implementar os mecanismos axeitados para
que a xestión da tramitación das solicitudes non se tivera demorado tanto no tempo e o
funcionamento da administración fora de calidade. A notificación da resolución as persoas
beneficiarias non foi practicada ata finais de xaneiro do 2016, isto é un ano despois de que o
D.O.G. publicara a convocatoria.
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Entendemos que tan longos retrasos ocasionan prexuízos ás persoas solicitantes das axudas,
tanto neste expediente, coma noutras queixas que reflicten a desconformidade coas demoras
que se veñen producindo nas resolucións e aqueloutros que haberá, que por descoñecemento
do funcionamento desta institución non son obxecto de queixa. Cómpre lembrar neste punto,
que temos atribuído polo artigo 20 da lei 6/1984 reguladora desta institución, a función de
velar porque a Administración resolva expresamente, en tempo e forma, as peticións e
recursos que lle foron formulados.

Semella recomendable por conseguinte que se implanten melloras para a xestión eficaz do
gran volume de solicitudes que esa administración recibe, co fin de actuar de acordo cos
principios xerais de eficacia, eficiencia e servizo á cidadanía.

4. En segundo lugar abordaremos o asunto da ausencia de notificación á autora da queixa da
resolución concedéndolle a axuda ao tempo que se practicaron as notificacións ás demais
persoas beneficiarias. Como quedou reflectido no antecedente primeiro desta resolución, a
Sra. ... tivo coñecemento a través doutra beneficiaria de que se estaban a recibir as cartas
certificadas notificando a concesión.

Así as cousas, e non tendo recibido dende a data de presentación no REXEL comunicación
administrativa algunha, consulta a páxina web do I.G.V.S, como tivera feito moitas outras
veces dende xaneiro do 2015, e observa que na información facilitada figuraban soamente as
listaxes das persoas solicitantes que debían emendar a documentación (o cal no era o seu
caso, toda vez que xa fora aportada correctamente no momento de presentación da
solicitude), e non figuraban as listaxes definitivas de solicitantes admitidos e excluídos.

Logo de que esta institución solicitara o informe de colaboración preceptivo, a autora da
queixa recibe o día 10 de abril unha chamada telefónica do IGVS, na que se lle indica que non
figuraba na listaxe de solicitantes. Unha vez que aporta o recibo de presentación telemática
no REXEL ante ese organismo, o expediente é revisado e verificado que cumpría os requisitos
para ser beneficiaria da axuda, o IGVS resolve a concesión da mesma e lla notifica.

Consideramos, que si a resolución da convocatoria, sinala como método preferente para a
presentación da solicitude, a vía electrónica a través do formulario normalizado, como fixo a
autora da queixa, a administración debe garantir o correcto seguimento, verificación e control
das solicitudes presentadas no REXEL. Non so neste procedemento, senón tamén en todos os
tramitados por ese organismo que admitan ese modo de presentación mesmo se indique
como preferente ou non.
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Dado o número certamente elevado das solicitudes, sería axeitado incrementar os
mecanismos de control, nomeadamente cando a presentación por vía electrónica se sinalaba
como preferente e se antollaba máis áxil.

5. En terceiro lugar, e de acordo co punto sexto, apartado 4 da resolución da convocatoria,
“de conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006 de transparencia e de boas prácticas na
administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, polo que se regulan os
rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005 de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, o I.G.V.S publicará na súa páxina web
oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas”.

Significamos que a data desta resolución non consta a relación das persoas beneficiarias nin o
importe das axudas na páxina web oficial do IGVS. Esta institución estima, que a publicación
das listaxes de admitidos e excluídos garante a transparencia, protexe aos solicitantes e neste
caso tivera contribuído a detectar o erro non ao final da tramitación do procedemento, como
de feito aconteceu. Polo motivado anteriormente formulamos as seguintes

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considérase necesario no exercicio da facultade atribuída
a esta institución en aplicación do disposto no artigo 32.1 dá Lei 6/1984 do Valedor do Pobo,
facerlle chegar a Consellería de Infraestruturas e Vivenda a seguinte recomendación :

1. Que se implementen cantas actuacións sexan precisas cara a garantir o funcionamento
correcto e con seguridade xurídica do REXEL, en todos os procedementos tramitados
polo IGVS que admitan este sistema de presentación de solicitudes.

2. Que se valore a conveniencia de dar efectividade a publicación da listaxe das persoas
beneficiarias segundo a normativa, e que nas próximas convocatorias se dea
publicidade na páxina web oficial dese organismo, das listaxes de solicitantes
admitidos e excluídos así como das persoas beneficiarias das axudas.

3. Que se redobren esforzos segundo a dispoñibilidade humana, material e orzamentaria
a fin de que se vaian ditando as resolucións nos tempos de resposta que corresponden
a unha administración de calidade e se implanten melloras para a xestión eficaz do
gran volume de solicitudes que tramitan.

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

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.

Agradecéndolle a súa colaboración a saúdo atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


