—Centenares de jóvenes todavía esperan una comunicación oficial sobre las
cuantías que deben devolver, a menudo reclamadas injustamente: ¿a qué se
debe tanto retraso?
La gran quantitat de revocacions que es donen en la “renta bàsica de
emancipación”, com ja s’ha manifestat moltes vegades té el seu origen en un
defectuós disseny d’aquest ajut que, entre d’altres qüestions, tenia en compte els
ingressos de l’any en curs, quan per exemple, en la totalitat dels ajuts que es
gestionen des de l’Agència de l’Habitatge, es tenen en compte els ingressos de
l’any anterior.
Aquest fet ha motivat que des del primer moment es considerés, com es segueix
considerant ara, que el Ministerio havia de flexiblilitzar i modificar les condicions
de retornament d’aquests ajuts, per exemple, adaptant-les a les capacitats
econòmiques de cada supòsit. En aquest sentit, recordar que el Parlament de
Catalunya, el 25 de juliol de 2013, va aprovar la Resolució 301/X en la que
s’instava al Govern a fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Foment per
tal que no s’obligués a tornar els ajuts per renda bàsica d’emancipació concedits
en anys anteriors. Des de la Generalitat de Catalunya es va traslladar el contingut
de la resolució al Ministeri de Foment, però, fins a dia d’avui no ha hagut cap
resposta sobre aquesta petició, ni s’ha adoptat cap nou criteri al respecte.
Com a conseqüència d’aquesta manca de resposta, s’han hagut d’iniciar els
expedients de revocació de la RBE abans de la seva prescripció.
—¿Se reclamarán intereses de demora a aquellos expedientes en los que la
lentitud administrativa ha impedido comunicar con los beneficiarios?
En relació als interessos de demora, també es va demanar al Ministerio una
flexibilització de l’aplicació dels mateixos, ateses les circumstàncies del cas, però
la resposta també va ser negativa. Únicament s’admet pel Ministerio un
ajornament de les quantitats a retornar, a analitzar cas per cas. En qualsevol cas,
no s’està reclamant interessos de demora en els casos que consti que els joves
havien demanat la devolució dels ajuts.
—En algunos casos han pasado más de cuatro años desde que se informó a los
beneficiarios sobre sus incidencias. ¿Debemos entender, como insinúa el Síndic
de Greuges, que los expedientes caducaran?
Els expedients es van iniciar i s’estan iniciant abans de la seva prescripció i
alguns porten ja més d’un any de tramitació.
—Según el Real Decreto que regula la RBE, la gestión de las incidencias es
competencia de las comunidades autónomas. ¿Es del todo cierto? ¿Por qué
motivo hay tan mala coordinación?
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Efectivament la RBE va ser dissenyada per ser gestionada per les Comunitats
Autònomes, però aquesta gestió s’ha vist perjudicada des del primer moment pel
mal disseny dels ajuts, la insuficiència o inexistència dels aplicatius informàtics,
etc. Molts d’aquests problemes han superat moltes vegades la capacitat de gestió
de les comunitats autònomes d’aquest ajut, que no han rebut cap suport a la
gestió per part del Ministerio.
—La gestión de la RBE ha quebrado la confianza de miles de jóvenes hacia las
instituciones. ¿Cuál es vuestro balance? ¿No creéis que se hubiera podido hacer
un trabajo mejor?
No podem fer un balanç positiu d’aquest ajut. La Generalitat, aquest any 2015
gestionarà més de 47.000 ajuts en programes socials d’habitatge i en cap d’ells es
produeix el nivell d’incidència i problemàtica que s’ha produït amb la RBE. No
obstant, des de la Generalitat es seguirà insistint amb el Ministerio per tal que
pugui millorar les condicions de retornament d’aquests ajuts tal com s’ha exposat
anteriorment.
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