
Núm. de reg. 30/11/2022 
CSV **************** 
Validar en URL https://seu.elsindic.com 
Este document ha estat firmat electrònicament el 30/11/2022 a les 14:46 

 

 

    C/ Pascual Blasco, 1, 03001 - Alicante/Alacant | 900 210 970 - 965 937 500 | consultas@elsindic.com 
www.elsindic.com | twitter.com/elsindic | facebook.com/elsindic 1 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH 
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH 

Queixa 2201695  

Matèria (...) 

Assumpte RVI. Incidència en pagaments. 

Actuació Resolució de tancament 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓ DE TANCAMENT 
 
 
 
D'acord amb la normativa que regeix el funcionament d'aquesta institució, la persona promotora de la queixa 
va presentar un escrit que va ser registrat el 20/05/2022, al qual se li va assignar el número indicat més 
amunt. 
 
En el seu escrit manifestava que al març de 2022 va deixar de cobrar la prestació de renda valenciana 
d'inclusió que tenia concedida. De la mateixa manera, ens comunicava que no li havien comunicat res des 
de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 
 
De l'anàlisi dels fets descrits i la normativa aplicable es deduïa que la presumpta inactivitat de la Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives podria afectar els drets reconeguts a les persones en situació de 
vulnerabilitat, la qual cosa facultava el Síndic de Greuges per a intervenir en el present supòsit, d'acord amb 
el que es disposa en l'article 38 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en l'article 1 de la Llei 
2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 
 
Consideràrem que la queixa reunia els requisits establits en els articles 22 a 30 de la Llei 2/2021, de 26 de 
març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa es va admetre a tràmit i es va 
resoldre l'obertura de l'actual procediment de queixa, de conformitat amb allò determinat en l'article 31 de la 
citada llei. 
 
A fi de contrastar el que la persona promotora exposava en la seua queixa, en data 20/05/2022 sol·licitàrem 
a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives un informe detallat i raonat sobre els fets que havien motivat 
l'obertura del present procediment de queixa, juntament amb la seua valoració sobre la possible afectació al 
dret invocat, per a l’emissió del qual la llei del Síndic concedeix un mes de termini. 
 
Amb data 15/06/2022 va tenir entrada en aquesta institució una sol·licitud d'ampliació de termini per part de 
la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i, a l'empara de l'art. 31.2 de la Llei 2/2021, li va ser concedida 
mitjançant Resolució de data 15/06/2022. 
 
En data 13/07/2022 va tenir entrada l'informe sol·licitat a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el 
qual ens comunicaven el següent: 
 

En relació amb la primera qüestió, relativa a les raons per les quals la persona interessada ha deixat de cobrar 
la prestació que tenia reconeguda, s'informa que l'estat de l'expedient es d'extinció, conforme al que es disposa 
en l'article 41.1.g) de la Llei 19/2017, de renta valenciana de inclusió i en l’article 56.k) del Decret 60/2018, pel 
qual es desenvolupa la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusió. 
 
S'informa que la notificació de la resolució d'extinció, va ser enviada a la interessada amb data 27 de maig com 
a primer enviament i 30 de maig de 2022 com segon enviament, i retornada en la mateixa data. No obstant 
això, s'adjunta còpia de la resolució enviada, estant en curs la seua publicació 
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Donàrem trasllat del contingut de l’informe a la persona promotora de la queixa perquè, si ho considerava 
oportú, hi presentara al·legacions, cosa que va realitzar mitjançant escrit de data 15/07/2022, en el sentit de 
comunicar-nos que era la primera notificació que rebia. 
 
Davant del que s’ha informat, en data 26/08/2022 vam emetre una nova petició d'informe, en la qual 
sol·licitàvem a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que ens comunicara el següent: 
 

- Quines obligacions s'havien incomplit injustificadament perquè s'extingira el dret a la renda 
valenciana d'inclusió, ja que en el seu informe no les esmentava. 

- Si s'havia produït la notificació de l'extinció a la persona interessada. 
 
En data 04/10/2022 va tenir entrada l'informe sol·licitat a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el 
qual ens comunicaven el següent: 
 

Pel que fa a la questió de "quines obligacions s'han incomplit injustificadament perquè s'extingisca el dret a la 
renda valenciana d'inclusió, ja que en el seu informe no els esmenta", s'informa que revisat l'expedient consta 
informe social de data 12/04/2022 del treballador social de referència en el qual s'assenyala que la persona 
promotora de la queixa "sempre ha mostrat reticències per a implicar-se en el seu procés d'inserció laboral 
al·legant falta de salut. Tampoc s'ha mostrat col·laboradora amb la intervenció i ha deixat d'assistir a les cites 
de seguiment. Per tot això es proposa l'extinció de la Renda Valenciana que està percebent". 
 
De la mateixa forma, consten en l'expedient els intents de notificació del corresponent tràmit d'audiència per a 
procedir a l'extinció i, en conseqüència, la publicació de la mateixa en el BOE. 
 
En quant a la qüestió relativa a si s'ha produït la notificació de l'extinció a la persona interessada, la mateixa es 
va entregar a la persona interessada en data 30 de maig de 2022 

 
En data 05/10/2022 vam donar trasllat de l'informe a la persona promotora de la queixa perquè, si ho 
considerava oportú, hi presentara al·legacions, cosa que va realitzar mitjançant escrit amb data d'entrada en 
aquesta institució de 04/11/2022, en el qual ens comunicava que «no havia faltat a cap cita amb l'assistent 
social i en l'atur he assistit a tot el que m'han dit». 
 
De la documentació que constava en l'expedient es desprenia que des de la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives es va extingir la prestació de renda valenciana d'inclusió concedida a la persona 
promotora de la queixa a causa de l'incompliment de les obligacions previstes en l'article 11.2g) de la Llei 
19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, que són les de comparéixer i 
atendre els requeriments de l'Administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment, 
revisió i modificació que aquesta duga a terme. 
 
La persona promotora de la queixa no està d'acord amb les raons que dicta la Conselleria perquè es 
produïsca l'extinció de la prestació, ja que diu que mai ha faltat a una cita. 
 
En el present supòsit ens trobem davant l'expressió d'una discrepància amb les conclusions que sostenen la 
decisió administrativa adoptada, l'anàlisi i la resolució de la qual no correspon a aquesta institució, d'acord 
amb les competències que li han sigut assignades. 
 
Cal recordar, arribats a aquest punt, que la funció d'aquesta institució, d'acord amb la normativa que la 
regula, està integrada per la «defensa dels drets i les llibertats reconeguts en el títol I de la Constitució 
espanyola, en el títol II de l'Estatut d'Autonomia, com també per les normes de desenvolupament 
corresponent i els instruments internacionals de protecció dels drets humans i en la Carta de Drets Socials 
de la Comunitat Valenciana» (article 1 de la Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic de 
Greuges). 
 
L'objecte de la nostra intervenció, per tant, se centra en l'anàlisi de l'existència d'actuacions administratives 
que hagen generat una situació de vulneració dels drets constitucionals i/o estatutaris de la ciutadania. 
 
Per tant, concloem que ens trobem davant l'expressió d'una discrepància amb els criteris que sostenen una 
resolució administrativa; una circumstància que no justifica per si mateixa la nostra intervenció supervisora 
de l'activitat administrativa. 
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En atenció al que hem exposat, ACORDEM EL TANCAMENT DEL PRESENT EXPEDIENT DE QUEIXA i la  
notificació d'aquesta resolució a totes les parts. 

 
 
 
 
Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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