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Lei 1/1999, do 5 de febreiro, pola que se modifica a Lei 9/1991,
do 2 de outubro, de medidas básicas para a inserción social

Conforme o establecido no ar-
tigo 27.23 do Estatuto de auto-
nomía para Galicia, en concor-
dancia co artigo 148.1.20 da
Constitución española, a Comuni-
dade Autónoma de Galicia asumiu
a competencia exclusiva en mate-
ria de asistencia social.

Na súa virtude, foi promulgada a
Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega
de medidas básicas para a inserción
social, que se fai eco da preocupa-
ción e da demanda da sociedade ga-
lega sobre medidas protectoras efi-
caces ante a problemática da pobreza
e da exclusión social.

A devandita lei, xurdida no mar-
co da concertación social, confi-
gurou un verdadeiro plan de loita
contra a pobreza, no que se esta-
blecen tres programas básicos:

1) A renda de integración social
de Galicia, que combina, xunto
cunha prestación económica que
garante uns mínimos de subsis-
tencia, un proxecto de inserción
axeitado ás circunstancias do be-
neficiario.

2) As axudas económicas de
emerxencia social, tendentes a pa-

liaren situacións extraordinarias de
necesidade relativas a vivenda, aten-
ción sanitaria, instrucción, alimen-
tación e vestido ou outras de natu-
reza análoga, non cubertas polos
diferentes sistemas de protección.

3) Os programas de desenvol-
vemento integral comunitario, co
obxecto de establece-las bases
dunha actuación integrada e mul-
tisectorial dos diversos departa-
mentos da Xunta de Galicia.

Á súa vez, na disposición transi-
toria primeira, apartado segundo,
da devandita lei, introduciuse a au-
torización, á Xunta de Galicia, pa-
ra reduci-lo nivel de esixencia nos
requisitos establecidos no artigo
9.1.a) dela, para os efectos de con-
cesión das prestacións económicas
da renda de integración.

Neste contexto, e transcorridos
varios anos de aplicación da lei,
nos que se efectuou un continuo
seguimento e avaliación dos pro-
gramas, tanto desde o punto de vis-
ta da xestión e da implantación das
prestacións coma do perfil dos be-
neficiarios, considérase oportuno
e necesario proceder a modificar
cuestións substanciais da norma,
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co fin de acada-la súa mellor ade-
cuación ós fins propostos.

As novidades que se introducen
contan cun amplo consenso dos
interlocutores sociais presentes na
Mesa Autonómica de Avaliación
e Seguimento da Renda de Inte-
gración Social e afectan principal-
mente os seguintes aspectos:

1) A configuración da renda de
integración social de Galicia como
unha verdadeira renda familiar, in-
troducindo o concepto de unidade
de convivencia, de forma que sexa
a unidade familiar vinculada eco-
nomicamente ó solicitante a desti-
nataria desta prestación, superando
a actual indefinición do concepto de
fogar independente e utilizando un
elemento de clarificación e unifor-
midade en relación con outras pres-
tacións sociais.

2) A flexibilización dalgúns dos
requisitos actualmente esixidos: re-
ducción do tempo previo de empa-
droamento; reducción da idade mí-
nima para acceder á renda de
integración social ós 18 anos nos su-
postos de persoas minusválidas que,
cumprindo o resto dos requisitos,
non perciban prestación ou axuda
de igual ou análoga natureza...

3) Axilización dos procedemen-
tos, tanto de solicitude coma de
concesión e resolución das axudas.

4) Dotar de representación os
concellos no ámbito das mesas
provinciais e autonómica.

5) Así mesmo, e polo que res-
pecta ás axudas de emerxencia,
poténciase o carácter extraordina-
rio e urxente das necesidades que
se pretenden cubrir e da emerxen-
cia das situacións que as provo-
can, suprimindo a actual tipoloxía
delas. Con esta configuración
preténdese paliar situacións que
dean lugar a novos procesos de
exclusión e evita-la duplicidade
de liñas de axuda para os mesmos
conceptos e a superposición e in-
terferencia con outras prestacións
que outorgan as distintas conse-
llerías no exercicio das súas pro-
pias competencias.

Por último, introdúcense modi-
ficacións técnicas e de redacción,
tendentes á adecuación da lei á re-
gulación que dos servicios sociais
de atención primaria establece a
Lei 4/1993, do 14 de abril, de ser-
vicios sociais.

Por todo o exposto o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Esta-
tuto de Galicia e co artigo 24 da Lei
1/1983, do 22 de febreiro, regula-
dora da Xunta e do seu presiden-
te, promulgo en nome de El-Rei a
Lei pola que se modifica a Lei
9/1991, do 2 de outubro, de medi-
das básicas para a inserción social.

Artigo único

Suprímese o artigo 26 e modifí-
canse os artigos 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
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36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
48, 49, 50 e 51 e mailas disposi-
cións adicionais primeira, segun-
da e terceira da Lei 9/1991, do 2
de outubro, de medidas básicas
para a inserción social, que que-
dan redactados do seguinte xeito:

«Artigo 5

Correspóndelle á consellería
competente en materia de servi-
cios sociais o exercicio das se-
guintes funcións:

a) A elaboración das normas de
desenvolvemento desta lei.

b) O control e a avaliación xe-
ral da aplicación das medidas pre-
vistas nesta lei, sen prexuízo do es-
tablecido no capítulo oitavo do
título primeiro.

c) A concesión, a modificación,
a suspensión, a extinción, a dene-
gación e o pagamento da renda de
integración social de Galicia e das
axudas para situacións de emer-
xencia social.

d) A proposta dos programas
que se incluirán no anteproxecto
dos orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

e) A potenciación da rede de
servicios sociais de atención pri-
maria precisos para a eficaz apli-
cación das medidas de inserción
regulada nesta lei, sen prexuízo
do establecido no artigo se-
guinte.

f) A elaboración dos estudios
de pobreza, das causas desta e da
súa localización social e territo-
rial, así como das consecuencias,
que permitan a realización dun
mapa de pobreza en Galicia e a
súa actualización.

g) A proposta de convenios con
outras comunidades autónomas
que permitan o mantemento de de-
reitos adquiridos ou en curso de
adquisición por beneficiarios ve-
ciños das respectivas comunida-
des autónomas en virtude do prin-
cipio de reciprocidade.»

«Artigo 6

Correspóndelles ós concellos
da Comunidade Autónoma de
Galicia o exercicio das seguintes
funcións:

a) En cooperación coa Xunta
de Galicia, coas deputacións pro-
vinciais e cos órganos competen-
tes da Administración xeral do
Estado, implantar e desenvolve-
los servicios sociais de atención
primaria precisos para a aplica-
ción do disposto nesta lei, de
acordo coa lexislación vixente na
materia.

b) Cooperar coa Xunta de Gali-
cia na aplicación desta lei nos ter-
mos establecidos nela.

c) Mellorar con cargo ós orza-
mentos as axudas para situacións
de emerxencia social, de acordo
coas condicións establecidas no
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título segundo, sen prexuízo de
que poidan subscribir convenios
coa Xunta de Galicia co fin de
asumi-la xestión única destas, lo-
go da transferencia dos créditos
que lles correspondan.»

«Artigo 8

1. Os perceptores de pensións
ou axudas de carácter público,
contributivas ou non contributi-
vas, só terán dereito, sempre
que cumpran tódolos requisitos
establecidos no capítulo seguin-
te, á incorporación ós proxectos
de inserción, sen prexuízo do
establecido no artigo 13.3 desta
lei.

2. Non obstante, terán tamén de-
reito ó subsidio básico e mais ó
complemento variable aqueles que
por teren cargas familiares tivesen
dereito a prestacións de protección
á familia, de acordo coa lexislación
en vigor nos termos establecidos
no artigo 14.

3. Igualmente poderá acceder ó
proxecto de inserción quen, po-
dendo obte-las prestacións sinala-
das no número 1 deste artigo, non
exercitase as accións pertinentes
para o seu recoñecemento.»

«Artigo 9

1. Poderán ser beneficiarias da
renda de integración social de Ga-
licia, nas condicións previstas
nesta lei, aquelas persoas que reú-
nan os seguintes requisitos:

a) Ter residencia efectiva e es-
tar empadroadas en calquera dos
concellos da Comunidade Autó-
noma galega alomenos durante o
ano inmediatamente anterior á for-
mulación da solicitude.

Quedan eximidas do cumpri-
mento deste requisito dun ano:

— Aquelas persoas que, proce-
dentes doutras comunidades autó-
nomas do Estado español, sexan
beneficiarias do salario social na
Comunidade Autónoma da que
proceden, sempre que na lexisla-
ción desa Comunidade se recolla
a reciprocidade.

— Os emigrantes galegos, nos
termos sinalados no artigo 3 do
Estatuto de autonomía para Gali-
cia, cando fixasen a súa residencia
no territorio da Comunidade
Autónoma.

Os cidadáns doutros estados
precisarán, ademais, o correspon-
dente permiso de residencia en
España con cinco anos de antela-
ción á data da formulación da so-
licitude.

b) Ter constituída unha unidade
de convivencia independente, vin-
culada economicamente ó solici-
tante.

c) Que teñan unha idade com-
prendida entre os 25 e os 65 anos.

Non obstante, tamén poderán
ser beneficiarias:
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— As persoas menores de 25
anos que, reunindo o resto dos re-
quisitos deste artigo, teñan meno-
res ó seu cargo.

— As persoas maiores de 18
anos que, tendo recoñecida a con-
dición de minusválidos, non teñan
dereito a prestación ou axuda de
igual ou análoga natureza.

— As persoas maiores de 18
anos que, antes de acadaren a
maioría de idade, estivesen tutela-
das pola Xunta de Galicia e inter-
nadas en centros de protección de
menores.

— As persoas maiores de 18
anos en situación de orfandade
absoluta que, reunindo os demais
requisitos deste artigo, non teñan
dereito a outras prestacións ou
axudas de análoga natureza.

d) Dispoñer duns recursos infe-
riores á contía da prestación
económica da renda de integra-
ción social de Galicia que lles co-
rresponderá considerando a súa
situación económica e familiar de
acordo co artigo 12 desta lei.

e) Que non existan persoas le-
galmente obrigadas e con posibi-
lidade real de prestarlles alimen-
tos de acordo coa lexislación civil.
A xuízo do órgano de resolución,
poderanse eximir deste requisito
aqueles solicitantes dos que se pre-
vexa que a obriga de alimento non
se poida facer efectiva por malos
tratos, relacións familiares dete-

rioradas ou inexistentes, das que
exista constancia no expediente.

Non obstante, considérase que
non teñen a obriga de prestar ali-
mentos os parentes que, en aten-
ción ás circunstancias socioe-
conómicas concorrentes, non
poden facer fronte ou atende-las
necesidades básicas da unidade fa-
miliar solicitante sen desatende-las
propias necesidades ou as dos fa-
miliares ó seu cargo. As circuns-
tancias constarán claramente no in-
forme social correspondente.

2. Para os efectos do disposto
neste artigo, enténdese por resi-
dencia efectiva aquela que habite
o solicitante por tempo superior
a seis meses nun período de doce.»

«Artigo 10

1. Unicamente se concederá
unha renda de integración social
de Galicia por unidade de convi-
vencia independente.

2. Para os efectos previstos nes-
ta lei, considerarase unidade de
convivencia independente as per-
soas que vivan soas, e, se é o ca-
so, o conxunto de persoas que con-
vivan no mesmo marco físico e se
atopen vinculadas co solicitante
por matrimonio ou calquera outra
forma de relación estable análoga
á conxugal, por adopción ou aco-
llemento ou por parentesco de con-
sanguinidade ou afinidade ata o
cuarto e segundo grao respectiva-
mente.
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3. Malia o anterior, cando nunha
unidade de convivencia existan
persoas con menores ó seu cargo,
considerarase que constitúen unha
unidade de convivencia indepen-
dente.

4. A unidade de convivencia in-
dependente beneficiaria non per-
derá esta condición cando por
causa de forza maior, accidente
ou desafiuzamento se vexa obri-
gada a residir con outra.

5. Regulamentariamente deter-
minaranse os supostos do marco
físico de residencia colectiva que
poidan ser considerados unidade
de convivencia independente para
os efectos deste artigo.»

«Artigo 11

A prestación económica da ren-
da de integración social de Galicia
estará integrada por un subsidio bá-
sico, un complemento variable en
función dos membros que com-
poñan a unidade de convivencia
independente e, se é o caso, un
complemento de inserción.»

«Artigo 12

1. A contía do subsidio básico
será equivalente ó importe men-
sual da pensión non contributiva
individual, fixada na lexislación
específica que resulte aplicable.

2. A contía do complemento
variable, en función do número de
membros da unidade de convi-

vencia independente, quedará fi-
xada anualmente nos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma
para cada exercicio.

3. O importe que percibirá cada
beneficiario estará constituído po-
la diferencia entre a contía men-
sual da renda de integración social
de Galicia, que conforme este ar-
tigo lle correspondese, e a dos re-
cursos económicos dos que dis-
poña, computados de acordo co
artigo 14, e en ningún caso poderá
supera-lo límite do salario míni-
mo interprofesional.»

«Artigo 13

1. A contía do complemento de
inserción que nos corresponden-
tes proxectos se poida establecer
será determinada en función das
súas especiais características, de-
dicación e gastos que implique.

2. O importe deste complemen-
to non se computará para efectos
da determinación do tope máximo
ó que se refire o punto 3 do artigo
anterior.

3. Poderá beneficiarse deste
complemento toda persoa que,
non sendo perceptora da renda de
integración social de Galicia, es-
tea incorporada a un proxecto de
inserción.»

«Artigo 14

Para os efectos previstos nesta
lei, entenderanse como recursos
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económicos o conxunto de ingre-
sos dos que dispoña a unidade de
convivencia independente, com-
putados do seguinte xeito:

1) O total de ingresos correntes
regulares que perciba, no mes an-
terior á formulación da solicitude,
o solicitante ou as persoas que
constitúan a unidade de convi-
vencia en concepto de retribucións,
rendas, pensións, prestacións, axu-
das, subsidios ou por calquera
outro.

2) Os ingresos irregulares, tanto
na súa contía coma na súa periodi-
cidade, pola media dos obtidos du-
rante os seis meses anteriores á for-
mulación da solicitude.

En todo caso non se conside-
rarán como ingresos aquelas
achegas esporádicas que unica-
mente resulten un complemento
de sobrevivencia.

3) As cantidades percibidas en
concepto de pagamento único, así
como os depósitos bancarios, con-
tas correntes, de aforro, dereitos
de crédito ou similares, do xeito
establecido no punto 2.

4) Asemade terán a considera-
ción de recursos económicos os
bens mobles ou inmobles sobre
os que se posúa un dereito de pro-
piedade, posesión, usufructo ou
calquera outro que, polas súas ca-
racterísticas, valoración, posibili-
dade de explotación ou venda, in-
diquen a existencia de medios

suficientes para a subsistencia dos
membros da unidade de conviven-
cia, excepción feita da vivenda des-
tinada a uso dela, sempre que a súa
valoración catastral non supere dez
anualidades do salario mínimo in-
terprofesional vixente.

5) Regulamentariamente esta-
bleceranse os ingresos de carácter
finalista, que serán excluídos do
cómputo para os efectos do pre-
visto neste artigo.»

«Artigo 15

O beneficiario terá dereito a per-
cibi-la prestación económica da
renda de integración social de Ga-
licia desde o día primeiro do mes
seguinte a aquel no que se dicte a
resolución.

A resolución pola que se conce-
de ou denega a solicitude deberá
dictarse no prazo máximo de tres
meses, contados a partir do día de
rexistro da petición inicial. Trans-
corridos tres meses sen dictarse a
resolución, outorgarase a presta-
ción provisionalmente, en tanto
non se resolva definitivamente a
solicitude, sempre que a demora
non se deba a causa imputable ó
solicitante e á solicitude se ache-
gasen os documentos ós que fai
referencia o punto 1 do artigo 24
desta lei.»

«Artigo 17

1. O proxecto de inserción será
elaborado partindo das necesi-
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dades e características de cada ca-
so, de tal xeito que procure a auto-
nomía persoal, familiar e econó-
mica do beneficiario e acade a súa
integración social e/ou laboral.

2. Por cada unidade de convi-
vencia independente destinataria
da renda de integración social de
Galicia deberá elaborarse polo
menos un proxecto de inserción.
Serán beneficiarias deste a persoa
ou as persoas maiores de idade
que a xuízo dos servicios sociais
de atención primaria ou, se é o ca-
so, do órgano de resolución estean
en mellor disposición e aptitude
para acada-la integración que se
pretende.»

«Artigo 20

1. Co fin de impulsar medidas
de apoio ó emprego social pro-
texido ou emprego suplementa-
rio, a Xunta de Galicia, regula-
mentariamente, establecerá os
termos e as condicións polos que
se rexerán as axudas e subven-
cións ás entidades públicas ou pri-
vadas que creen postos de traba-
llo e empregos non productivos
para actuacións de interese social,
cultural ou ecolóxico.

2. En todo caso, o regulamento
deberá preve-los seguintes extre-
mos:

a) A remuneración salarial e as
demais condicións de traballo
axustaranse á lexislación laboral
vixente, constituíndose as entida-

des subvencionadas en empresa-
rios respecto dos traballadores
contratados ó abeiro destas me-
didas.

b) Os contratos deberán ser de
xornada completa, terán unha du-
ración mínima de seis meses e
non deberán supoñer unha reduc-
ción do cadro de persoal habitual
na entidade contratante.

c) Os beneficiarios contratados
consonte esta medida causarán
baixa como perceptores da pres-
tación económica da renda de in-
tegración social de Galicia.

3. Cando as entidades subven-
cionadas sexan corporacións lo-
cais deberán cumpri-los seguintes
requisitos:

a) Ter implantados servicios
sociais comunitarios ou ter subs-
crito concerto para a súa implan-
tación.

b) Cumpri-las disposicións vi-
xentes en materia laboral, de Se-
guridade Social e de seguridade e
hixiene no traballo.

c) Achegar un responsable da
dirección das tarefas, así como
dos recursos materiais necesarios
para o desenvolvemento das acti-
vidades.

4. Cando as actividades que se
van subvencionar sexan de inicia-
tiva social deberán cumpri-los se-
guintes requisitos:
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a) Estar inscritas no Rexistro de
Asociacións e Outras Entidades
de Iniciativa Social da Xunta de
Galicia.

b) Cumpri-las disposicións vi-
xentes en materia laboral, de Se-
guridade Social e de seguridade e
hixiene no traballo.

c) Achegar un responsable da di-
rección das tarefas, así como dos re-
cursos materiais necesarios para o
desenvolvemento das actividades.»

«Artigo 22

1. A renda de integración social
de Galicia seralle outorgada ó be-
neficiario mentres subsistan as cau-
sas que motivaron a súa concesión.

2. A revisión das condicións do
seu outorgamento e a avaliación
dos resultados acadados efectua-
ranse cada doce meses. A resolu-
ción decidirá sobre a renovación,
modificación ou extinción, sen
prexuízo do establecido nos arti-
gos 23 e 32 desta lei.

3. A prestación entenderase
prorrogada en defecto de resolu-
ción expresa.»

«Artigo 23

Os beneficiarios da renda de in-
tegración social de Galicia que-
dan obrigados a:

1) Destina-lo importe da presta-
ción ó fin para o que se concede.

2) Participar nas accións ou ac-
tividades que se determinen de
acordo co beneficiario dentro do
proxecto de inserción.

3) Escolariza-los menores ó seu
cargo que estean en idade escolar
obrigatoria, garantindo a súa asis-
tencia ó centro de ensino que co-
rresponda. A devandita asistencia
acreditarase debidamente.

4) Non exerce-la mendicidade
nin a prostitución, nin inducir ou
compeler á práctica de calquera
delas a ningún membro da unida-
de de convivencia.

5) Comunica-las variacións so-
brevidas que, de conformidade con
esta lei, puidesen dar lugar á mo-
dificación, suspensión ou extin-
ción da prestación.

6) Exercitar cando o órgano
competente para a resolución o es-
time conveniente, á vista dos in-
formes que consten no expedien-
te e no prazo que se estableza na
correspondente resolución, cal-
quera dereito económico que pui-
dese corresponderlles segundo a
lexislación vixente.

7) Cantas outras obrigas deri-
ven do obxecto e da finalidade da
renda de integración social de Ga-
licia.»

«Artigo 24

1. O recoñecemento da renda
de integración social de Galicia
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realizarase logo de solicitude do
interesado, mediante a presenta-
ción no seu concello do modelo
normalizado pola consellería com-
petente, ó que deberá acompaña-
los documentos necesarios para
xustifica-lo cumprimento dos re-
quisitos establecidos no artigo 9
e aqueloutros que se puidesen de-
terminar regulamentariamente.

Asemade e xunto coa solicitude
da renda de integración social de
Galicia, o interesado deberá facer
consta-la súa autorización para que
o órgano de resolución poida veri-
fica-la certeza dos datos alegados
en calquera organismo público.

2. As entidades locais, a través
dos equipos técnicos dos servicios
sociais de atención primaria mu-
nicipais correspondentes, elabo-
rarán un informe social no que se
valore a procedencia, ou non, da
aplicación da renda de integración
social de Galicia, así como, se é o
caso, a proposta dun proxecto de
inserción, de acordo co disposto
nesta lei.

3. O informe sinalado no punto
anterior salientará o perfil socioló-
xico e unha valoración sobre as po-
sibilidades de inserción social e/ou
laboral, indicando, neste último su-
posto, qué centros ou institucións
adecuados existen no contorno do
beneficiario. Así mesmo, salien-
tará cantos datos se estimen perti-
nentes para poñer de manifesto: a
existencia dunha unidade de con-
vivencia independente; o nú-

mero de persoas que conviven,
xunto coa información sobre mi-
nusvalidez que poida afectar algún
dos seus membros; e a descrición
do fogar e da posible existencia de
persoas ou familiares con obriga
legal e posibilidade real de presta-
ción de alimentos.

4. A proposta do proxecto de in-
serción deberá contar co asenti-
mento da persoa interesada ou, no
caso contrario, coas razóns in-
vocadas por ela para o seu rexei-
tamento.

5. O concello de residencia, no
prazo dun mes desde a recepción
da solicitude, remitiralle os infor-
mes, a proposta de resolución e
maila restante documentación ne-
cesaria para poder continua-la tra-
mitación do expediente á dele-
gación provincial da consellería
competente en materia de servicios
sociais, para a súa cualificación e
posterior resolución. De non se re-
mitir no prazo sinalado, dado o
carácter determinante para a reso-
lución do procedemento, sen pre-
xuízo da responsabilidade na que
incorre o responsable da demora,
quedará interrompido o prazo para
resolve-lo expediente, de confor-
midade co prevido no artigo 83.3
da Lei de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

6. Excepcionalmente, naqueles
casos nos que a situación do be-
neficiario o faga imprescindible,
poderá realiza-la solicitude ó seu
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nome o propio concello; sen em-
bargo, non se resolverá favorable-
mente o expediente mentres o in-
teresado non asuma o proxecto de
inserción social e/ou laboral que,
por proposta dos servicios sociais
de atención primaria, sexa apro-
bado polo órgano de resolución da
renda de integración social de Ga-
licia.

«Artigo 25

Tanto no ámbito autonómico
coma en cada delegación provin-
cial da consellería competente en
materia de servicios sociais cons-
tituiranse con carácter permanente
unidades técnico-administrativas
de apoio ó órgano de resolución
coa composición e as funcións que
regulamentariamente se determi-
nen.»

«Artigo 27

Os órganos competentes para a
resolución poderán comprobar,
a través dos organismos públicos
e privados correspondentes, a ve-
racidade dos datos que consten no
expediente.»

«Artigo 29

1. Cando o órgano competente
lle impoña ó beneficiario ou a cal-
quera dos membros da unidade de
convivencia independente a obri-
ga sinalada no artigo 23.6 desta
lei, deberá informalos sobre os
dereitos que os asistan e os trámi-
tes necesarios para a interposición

da correspondente demanda ou
execución de sentencia.

2. No suposto de que a deman-
da prospere, o órgano competente
dictará a oportuna resolución po-
la que se modifica ou extingue, se
é o caso, o dereito á renda. Ase-
made o beneficiario, a partir da
execución da sentencia, virá obri-
gado a devolver unha contía igual
á obtida ata o límite da prestación
económica da renda de integra-
ción social de Galicia que viñese
percibindo. Non obstante, poderá
acordarse o pagamento aprazado
ou mesmo a condonación desta
obriga, en función das circunstan-
cias económicas concorrentes na
persoa beneficiaria.»

«Artigo 30

A modificación sobrevida do
número de membros da unidade
de convivencia ou dos recursos
económicos que serviron de base
para o cálculo da prestación econó-
mica da renda de integración so-
cial de Galicia dará lugar á mino-
ración ou ó aumento que proceda
a partir do mes seguinte a aquel no
que teña lugar. A comunicación de
tales circunstancias farase a través
dos servicios sociais de atención
primaria correspondentes.»

«Artigo 31

1. Cando os recursos económi-
cos, computados de acordo co ar-
tigo 14, superen, en cómputo men-
sual, por un período inferior a seis
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meses, a prestación económica da
renda de integración social de Ga-
licia correspondente en cada caso,
suspenderase o seu aboamento e
reiniciarase por instancia do be-
neficiario cando decaian as cir-
cunstancias que o motivaron.

2. Igualmente, será causa de sus-
pensión a imposibilidade sobrevi-
da, por parte do beneficiario, de
cumpri-las obrigas asumidas, ou
que sexa declarado legalmente in-
capacitado. Neste suposto, en fun-
ción das circunstancias concorren-
tes, poderá acordarse o aboamento
da prestación a outro membro da
unidade de convivencia, modifi-
cando, se procede, a súa contía men-
tres subsistan as citadas causas.»

«Artigo 32

1. As prestacións da renda de
integración social de Galicia ex-
tinguiranse por:

a) A perda dalgún dos requisi-
tos esixidos para o seu recoñece-
mento, sen prexuízo do estableci-
do no punto 1 do artigo anterior.

b) O falecemento do beneficia-
rio, suposto no que será aplicable
o disposto no punto 2 do artigo
31, mentres tramite nova solicitu-
de outro membro da unidade de
convivencia independente.

c) O incumprimento das obri-
gas previstas no artigo 23 desta lei
por causas imputables ó benefi-
ciario.

d) O mantemento das causas
que deron lugar á suspensión cau-
telar previstas no artigo 31 por
tempo superior a seis meses.

e) A ocultación, o falseamento
de datos ou calquera outra actua-
ción fraudulenta dirixida a obter
ou conserva-la prestación econó-
mica, sen prexuízo do disposto no
artigo 392 do Código penal.

f) O traslado da súa residencia
efectiva a un concello que non es-
tea comprendido no territorio da
Comunidade Autónoma de Gali-
cia, agás que se produza a cir-
cunstancia sinalada no artigo 5.g)
desta lei.

g) O transcurso de catro anos
consecutivos na súa percepción.

2. Nos supostos nos que a ex-
tinción do dereito se producise en
virtude do incumprimento das
obrigas establecidas nos apartados
1, 2, 3 e 4 do artigo 23 ou en vir-
tude do establecido na alínea e) do
apartado 1 anterior, por causa im-
putable ó beneficiario, así como
na alínea g) do apartado 1 anterior,
non se lle poderá recoñecer un no-
vo dereito á renda de integración
social de Galicia, ata que transco-
rran dous anos desde a data na que
se dictase a resolución da extin-
ción do dereito.

3. A extinción terá efectos
económicos desde o día primeiro
do mes seguinte a aquel no que se
producisen os motivos que a pro-
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vocasen. As cantidades que, se é o
caso, percibisen indebidamente os
beneficiarios deberán ser reinte-
gradas ou, se é o caso, poderán ser
compensadas con cargo a futuros
dereitos á renda de integración
social que lles puidesen ser re-
coñecidos.

4. Non obstante, poderase re-
coñecer un novo dereito á renda
de integración social de Galicia se
durante o transcurso do período
de dous anos ó que se refire a
alínea g) do apartado 1 anterior
concorresen circunstancias excep-
cionais que producisen a modifi-
cación das condicións obxectivas
que deron lugar ó recoñecemento
da renda de integración social de
Galicia que agraven a situación
de exclusión social do interesado
e/ou a situación de desestructura-
ción social e/ou familiar da unida-
de de convivencia na que este se
integra, debidamente acreditadas
polos servicios sociais de atención
primaria do seu concello de resi-
dencia.»

«Artigo 33

Contra as resolucións dictadas
polos delegados provinciais pode-
rase interpoñer, no prazo dun
mes, recurso ordinario perante o
titular da consellería competente
en materia de servicios sociais.»

«Artigo 34

1. O recurso poderase interpo-
ñer ante o órgano que dictase a re-

solución ou ante o órgano compe-
tente para resolvelo, de acordo co
previsto no artigo 116 da Lei de
réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento
administrativo común. 

2. Se o recurso se presentase an-
te o órgano que dictou a resolución,
este deberallo remitir ó competen-
te, xunto co expediente e co seu in-
forme, no prazo de dez días.»

«Artigo 35

1. Se a resolución fose estima-
toria do recurso, os efectos econó-
micos deste retrotraeranse á data
de resolución inicial denegatoria,
nos termos fixados polo artigo 15
desta lei.

2. A resolución do recurso ordi-
nario poñerá fin á vía administra-
tiva.»

«Artigo 36

Como órganos superiores de
control e seguimento da aplica-
ción da renda de integración so-
cial de Galicia constitúese unha
mesa en cada provincia e outra de
ámbito autonómico.»

«Artigo 37

1. En cada unha das provincias
da Comunidade Autónoma, presi-
dida polo delegado provincial da
consellería competente en materia
de servicios sociais, constituirase
unha mesa integrada por:
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— Sete representantes da Ad-
ministración autonómica.

— Sete representantes das cen-
trais sindicais máis representati-
vas no ámbito autonómico.

— Sete representantes das or-
ganizacións empresariais no mes-
mo ámbito.

— Dous representantes dos
concellos da Comunidade Autó-
noma.

Regulamentariamente determi-
narase a forma de designación dos
representantes dos concellos e a
periodicidade das reunións; a ad-
ministración achegarálle-los datos
globais que deriven da aplicación
do programa.

2. Serán funcións das mesas o
control e o seguimento estatístico
tanto dos procesos de concesión
da renda de integración social de
Galicia coma da correcta aplica-
ción das medidas de fomento de
emprego que vinculadas ós pro-
xectos de inserción se consideran
nesta lei.

3. Ás reunións das mesas po-
derán asistir, por petición de cal-
quera das partes, representantes
das asociacións e outras entidades
de iniciativa social colaboradoras
do programa, que participarán ne-
las con voz pero sen voto.

As actas das sesións que reali-
cen estas mesas seranlle remitidas

á mesa autonómica á que se refire
o artigo seguinte.»

«Artigo 38

1. No ámbito autonómico cons-
tituirase unha mesa presidida polo
titular da consellería competente
en materia de servicios sociais ou
persoa na que delegue, con igual
representación e sistema de desig-
nación cás mesas provinciais, que
se reunirá con periodicidade tri-
mestral.

2. Serán funcións desta mesa o
control e a avaliación global dos
resultados da execución do progra-
ma, así como a formulación de ob-
servacións e propostas de modifi-
cación que axuden a melloralo.

3. Ás reunións desta mesa po-
derán asistir, por petición de cal-
quera das partes, representantes
das asociacións e outras entida-
des de iniciativa social colabora-
doras no programa, que partici-
parán nelas con voz pero sen
voto, naqueles temas directamen-
te relacionados coas súas activi-
dades.

4. A Administración autonómi-
ca facilitaralle a esta mesa a do-
cumentación necesaria, así como
as actas das sesións que realicen as
mesas provinciais de control e se-
guimento.

5. Deberá ser oída a mesa con
anterioridade á aprobación da do-
cumentación necesaria, así como
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das actas das sesións que realicen
as mesas provinciais de control e
seguimento.

6. A mesa elaborará as súas pro-
pias normas de funcionamento.»

«Artigo 41

1. O obxecto deste título é o es-
tablecemento de axudas económi-
cas de pagamento único, destinadas
a paliaren necesidades extraordina-
rias e urxentes de persoas afectadas
por situacións de emerxencia.

2. As axudas para situacións de
emerxencia social constitúense
como o segundo programa dentro
do conxunto coordinado de medi-
das consideradas no título preli-
minar desta lei.»

«Artigo 42

1. Estas axudas terán carácter
finalista e serán incompatibles
con calquera outra prestación pú-
blica que lle puidese corresponder
ó beneficiario para a mesma fina-
lidade.

2. Non obstante, poderán ser
complementarias, nos casos nos
que se considere oportuno, en vir-
tude da gravidade da situación so-
cioeconómica e familiar reflectida
nos informes pertinentes.»

«Artigo 43

Poderán ser beneficiarias destas
axudas as persoas que, atopándo-

se nas situacións ás que fai refe-
rencia o artigo 41, reúnan os re-
quisitos seguintes:

a) Ser maior de idade.

b) Estar empadroada e ter resi-
dencia efectiva en calquera dos
concellos da Comunidade Autó-
noma galega.

c) Non dispoñer de ingresos su-
ficientes para afronta-los gastos
derivados da situación de emer-
xencia.»

«Artigo 44

Para os efectos do previsto nes-
te título considéranse situacións de
emerxencia social aquelas que ori-
xinen gastos extraordinarios para
cubrir necesidades específicas de
carácter básico e urxente non cu-
bertas polos diferentes sistemas de
protección.»

«Artigo 45

1. Considéranse ingresos insu-
ficientes, para os efectos da apli-
cación desta medida, aqueles que,
obtidos polos membros da unida-
de de convivencia independente
en concepto de rendas, retribu-
cións, pensións ou por calquera
outro título, agás os de carácter fi-
nalista que estean dirixidos á for-
mación regrada ou se perciban co-
mo complemento de inserción,
non sexan superiores ó cento vin-
tecinco por cento do importe do
subsidio básico máis o comple-
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mento familiar da renda de inte-
gración social de Galicia que, se-
gundo o disposto no artigo 12,
puntos 1 e 2, desta lei, lles co-
rresponderían en cómputo men-
sual.

2. Non poderá concederse esta
axuda cando os solicitantes ou
calquera membro da unidade de
convivencia independente sexan
propietarios ou usufructuarios de
bens mobles ou inmobles que, po-
las súas características, valora-
ción, posibilidade de venda ou
calquera forma de explotación, in-
diquen, de xeito notorio, a exis-
tencia de medios materiais sufi-
cientes para atende-los gastos
obxecto destas axudas.»

«Artigo 46

1. A contía das axudas estable-
cerase para cada caso concreto en
función das circunstancias e das
previsións dos gastos que ocasio-
nen a situación de emerxencia, e
en ningún caso poderá supera-la
contía anual do salario mínimo in-
terprofesional.

2. Regulamentariamente serán
establecidas as normas que posi-
biliten a determinación da contía
da axuda de emerxencia social pa-
ra cada caso concreto.

3. En ningún caso se poderá
conceder máis dunha axuda para
situación de emerxencia social
por unidade de convivencia ó
ano.»

«Artigo 48

Correspóndelles ós concellos, a
través dos servicios sociais de
atención primaria, a recepción, a
instrucción, a proposta de resolu-
ción e o traslado do expediente á
delegación provincial correspon-
dente, así como o seguimento e o
control das axudas concedidas.»

«Artigo 49

Correspóndelles ás delegacións
provinciais da consellería compe-
tente en materia de servicios so-
ciais resolver no prazo dun mes
sobre a concesión ou denegación
de axuda, así como sobre a súa
contía, unha vez remitida a totali-
dade de cantos documentos inte-
gran o oportuno expediente por
parte do concello de procedencia,
sen prexuízo do establecido no ar-
tigo 6.c) desta lei.»

«Artigo 50

A Xunta de Galicia reserva pa-
ra si a facultade de efectuarlle o
pagamento da axuda directamen-
te, e en nome do beneficiario, á
persoa, entidade ou empresa que
realice a prestación ou o servicio
en favor deste, naqueles casos nos
que o considere conveniente o ór-
gano de resolución, co fin de ga-
ranti-la súa aplicación finalista.»

«Artigo 51

En materia de recursos haberá
que aterse ó disposto nos artigos
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33 e seguintes desta lei para a ren-
da de integración social de Gali-
cia.»

«Disposición adicional primeira

A contía do complemento va-
riable, en función do número de
membros que compoñen a unida-
de de convivencia, da prestación
económica da renda de integración
social de Galicia establecerase pa-
ra cada exercicio na correspon-
dente Lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Gali-
cia.»

«Disposición adicional segunda

A Xunta de Galicia informará
anualmente ó Parlamento de Gali-
cia sobre o desenvolvemento des-
ta lei no seo da comisión corres-
pondente.»

«Disposición adicional terceira

Autorízase a Xunta de Galicia
a publicar, no prazo máximo de
tres meses, un texto refundido da
Lei 9/1991, do 2 de outubro, de
medidas básicas para a inserción
social, co obxecto de recolle-las
modificacións que establece es-
ta lei.»

«Disposición transitoria única

Autorízase a Xunta de Galicia,
durante os dous primeiros exerci-
cios orzamentarios de aplicación
desta lei, a adopta-las medidas ne-
cesarias para acomoda-la execu-
ción do programa ás limitacións
orzamentarias.»

«Disposición derrogatoria única

Quedan derrogadas cantas dis-
posicións de igual ou inferior ran-
go contradigan o disposto nesta
lei.»

«Disposición derradeira primeira

Autorízase a Xunta de Galicia
para dicta-las disposicións necesa-
rias para o desenvolvemento e a
aplicación desta disposición legal.»

«Disposición derradeira segunda

Esta lei entrará en vigor o día
seguinte ó da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.»

Santiago de Compostela, 5 de
decembro de 1998

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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