
 
 

 

Recordatorio de deberes legais dirixido a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación debido a que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo 
cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 de la Constitución 
estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos 
 
 

 
 

    
 

Santiago de Compostela, 19 de maio 2021 

 
Estimado  Sr.: 
 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

 referente á falta de resolución expresa a un recurso de reposición ante o 
IGAPE. 
 
Nesa queixa indicaba: 

 ( ), mayor de edad; interviniendo, como representante 
legal, en nombre de la  con domicilio a efectos de notificaciones en Rua 

 Santiago de Compostela, ante esta institución comparezco y, como mejor 
proceda DIGO 

Que, por medio del presente escrito y al amparo de lo previsto en la Ley 6/1984, de 5 de junio, 
del Valedor do Pobo de Galicia, formulo la pertinente QUEJA con referencia al funcionamiento 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, en base a los siguientes 

HECHOS 

Primero.- Ante el IGAPE viene tramitándose un procedimiento de concesión de ayudas en el 
que soy parte y que se identifica por los siguientes datos: 

Expediente núm . 

Titular:  

Programa: AXUDAS Á INTERNACIONALIZACIÓN DIXITAL DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA 
EXPORTA DIXITAL 2020). 

Segundo.- En fecha y ante determinadas (a nuestro entender) deficiencias en la tramitación y 
resolución de dicho procedimiento se presentó 07/10/2020Núm. Registro SA-001584/2020 
ante el mencionado organismo RECURSO DE REPOSICIÓN. 

Expediente: E.11.Q/6197/21 





 
 

 

 
Segundo as bases reguladoras da axuda, o prazo máximo para resolver e notificar a resolución 
é de 5 meses desde a data de presentación da solicitude e, transcorrido este, poderase 
entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de axuda. 
 
En data 22/09/2020 notificase ao titular resolución DENEGATORIA da súa solicitude, co 
seguinte motivo: 
 
"Incumprimento do art. 4.1) das bases reguladoras, que establece que poderán ser 
beneficiarias destas axudas as empresas que cumpran os seguintes requisitos: "a) Que 
cumpran a definición de peme segundo o anexo I do Regulamento nº 651/2014 da Comisión. 
(... )". 
 
Ao ter en conta que a solicitante é una asociación empresarial, non unha empresa (peme), 
polo tanto non cumpre co dito requisito para ser beneficiaria 
 
Con data do 7 de outubro de 2020 a titular presenta recurso de reposición (entrada no IGAPE   
SA-001584/2020), de acordo   ao contemplado   no artigo 12 das bases reguladoras da axuda. 
 
En data 10 de decembro de 2020, a titular presenta un escrito no que comunica o seguinte: 
 
"Que en fecha Entrada 07/10/2020 Núm. Registro SA-001584/2020 se interpuso RECURSO DE 
REPOSICIÓN, ante la denegación de axuda dictada en el expediente de referencia. Que en 
virtud del artículo 21 de la ley 39/2015 se ejercita el derecho a que se RESUELVA 
EXPRESAMENTE, el citado recurso y se notifique al recurrente dicha resolución escrita, 
reservándose esta parte, acudir al Valedor de Pobo, sin perjuicio de su derecho a entablar 
recurso contencioso-administrativo." 
 
A data de hoxe o recurso atópase en estudo por parte do técnico competente e será notificado 
sen demora en canto sexa asinada a súa resolución.” 
 
      
Trasladado informe  a persoa promotora da queixa esta nos comunica o seguinte: 

Se acusa recibo de la transcripción del informe emitido por la administración del que no se 
indica fecha. (Y cuya notificación no nos consta). 

De ser de fecha cercana a la queja inicial, el tiempo transcurrido para el estudio del recurso 
resulta excesivo. 



 
 

 

Y, de ser de fecha actual, igualmente, no parece existir justificación para el estudio del recurso 
durante tanto plazo, sin que exista resolución expresa. 

 

Por tanto, se interesa que continúen las funciones de supervisión y control en el expediente de 
referencia. 
 

Ante isto pódese concluír que pola administración implicada realizouse o procedemento de 
resolución da solicitude de axuda presentada polo interesado pero tras a denegación daquela 
este presentou o recurso pertinente sen que se dera resolución expresa ó mesmo, 
amparándose no silencio administrativo regulado para esta liña de axudas. 

Non obstante o anterior, e pese a regulación do silencio administrativo neste suposto, convén 
recordar aquí a obrigatoriedade das administracións públicas de dar resposta as peticións e 
cuestións que lle plantexen os cidadáns, o que nos leva a facer as seguintes: 

CONSIDERACIONS 

PRIMEIRA.- Segundo o disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas : 

- A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en tódolos 
procedementos calquera que sexa a súa forma de iniciación, exceptuándose  os 
supostos de terminación do procedemento por pacto ou convenio, así coma os 
procedementos relativos ao exercicio de dereitos sometidos unicamente ao deber de 
declaración responsable ou comunicación á Administración.  

- O prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa será o fixado pola 
norma reguladora do correspondente procedemento, si ben este prazo non poderá 
exceder de seis meses salvo que unha norma con rango de Lei estableza un maior ou 
así veña previsto no Dereito da Unión Europea. 

- Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo , este 
será de tres meses.  

-O persoal ao servizo das Administracións Públicas que teñan ao seu cargo o despacho 
dos asuntos, así coma os titulares dos órganos administrativos competentes para 



 
 

 

instruír e resolver sos directamente responsables, no ámbito das súas competencias, 
do cumprimento da obriga legal de ditar resolución expresa en prazo.  

O incumprimento de dita obriga dará lugar á esixencia de responsabilidade 
disciplinaria , sen prexuízo da que houbera lugar de acordo coa normativa aplicable.  

SEGUNDA.- Pola súa banda o artigo 29 da xa citada Lei 39/2015, de 1 de outubro, establece 
que  os termos e prazos establecidos nesa e noutras leis obrigan ás autoridades e persoal ao 
servizo das Administracións Públicas competentes para a tramitación dos asuntos . 

TERCEIRA.-  Destacar tamén que tanto o artigo 103 da Constitución Española como o artigo 3 
da Lei 40/2015, o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público establecen que a 
Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa con sometemento 
pleno á Lei e ao Dereito.  

Por todo o exposto ata agora considérase necesario , en aplicación do dis posto no artigo 32.1 
da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Vicepresidencia  Segunda e Consellería 
de Economía, Empresa e Innovación o seguinte: 

   RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

“Recordámoslle que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principios de 
eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado 
a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos.” 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Se non se obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual ou 
especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

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.  



 
 

 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación 
das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega. 

Saúdoo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 




