
 

 
 
 
 
 
Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents  
 
 
 
 
Antecedents  
 

L’any 2007, l’Estat va aprovar el Reial Decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel 
qual es va crear la renda bàsica d'emancipació dels joves (RBE). La normativa 
preveia un ajut mensual per als joves d’entre 22 i 30 anys, que llogaven l’habitatge 
habitual, i que tenien uns ingressos inferiors a 22.000 €. Aquests ajuts incloïen un 
préstec per fer front a la fiança requerida quan es constitueix un lloguer. 

Aquesta prestació va quedar sense efecte pel govern del Partit Popular l’any 2011 
mitjançant la disposició derogatòria primera del Reial Decret Llei 20/2011, tot i que 
els beneficiaris que ja la rebien van continuar gaudint-la. L’any següent, l’article 36 
del Reial Decret Llei 20/2012 en va disminuir la quantitat, pels que la seguien 
rebent, de 210 a 147 € anuals. 

Aquest ajut estava finançat pel ministeri de Foment. En el cas de Gavà, l’Oficina 
Local d’Habitatge facilitava aquestes sol·licituds i ajudava els interessats a 
tramitar-les davant de la secretaria d’habitatge de la Generalitat. 

En cas que durant el període de percepció de la RBE es deixés de complir algun 
dels seus requisits, especialment el total d’ingressos, l’afectat ho havia de 
comunicar al Ministeri de Foment, que cancel·lava l’ajuda. Així mateix, en extingir-
se l’ajuda, calia retornar el préstec rebut per pagar la fiança. 

A més, la RBE té en compte els guanys del mateix any en què es rep l’ajut, 
circumstància que en dificulta la gestió, atès que en alguns casos els ingressos de 
les persones beneficiàries no eren regulars, i en els casos en què se supera el 
límit, calia retornar-los posteriorment, amb els càrrec d’interessos de demora si la 
devolució no era immediata. 

Es dóna però la circumstància que per problemes burocràtics, incompetència o 
simple deixadesa moltes d’aquestes comunicacions no eren correctament 
tramitades i el beneficiari seguia rebent la percepció, tot i haver comunicat que ja 
no complia els requisits establerts, o bé els ajuts es rebien amb molt de retard, 
cosa que feia augmentar la quantitat que l’Aministració demana en concepte 



 

d’interessos de demora, o bé ni tan sols se’ls informava com podien retornar els 
diners percebuts de més o efectuar la devolució de la fiança. 

A principis d’octubre, va saltar l’alarma social quan es va saber que aquest estiu el 
ministeri de Foment havia reclamat la devolució de l’ajut a més de 3000 joves a tot 
Catalunya. 

 
Per aquests motius, formulem la següent  
 
 
 
Pregunta 
 
Pot quantificar el govern local, a través de l’Oficina Local de l’Habitatge, quants 
joves de Gavà van rebre ajudes dins de la Renda Bàsica d’Emancipació? 

Quants joves de Gavà s’han adreçat a l’Ajuntament perquè hagin estat requerits a 
retornar-ne alguna part? 

Pot el govern local quantificar aproximadament quants joves de Gavà pateixen la 
problemàtica exposada? 

 

 

Gavà, 19 d’octubre de 2015 
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