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I 
introducció  

 
1. introducció 

 
Fruit de les passejades vespertines de la primavera de 2005, de les desesperants i 
improductives recerques de pis, en tant que habitatge digne i assequible (o econòmic), 
per a les mileuristes i precàries butxaques joves en sorgeix aquesta tesi. I és que en la 
nostra recerca tot s’hi val, pisos o cases ja sigui de lloguer, de masoveria urbana, per a 
rehabilitar,... utilitzant tot tipus de mètodes des del contacte directe amb propietaris de 
pisos i cases abandonades fins al tracte amb les immobiliàries. Fins i tot a la 
propietària de la “casa” de la riera d’en Targa de Vilassar de Dalt li varem proposar 
d’arreglar el que ens va semblar una caseta de poble de principis del segle XIX 
convertida en garatge, encara que calgués invertir-hi uns milionets... però va resultar 
ser una quadra que, malgrat la insistència, no ens van deixar rehabilitar. 
 
Tot va començar amb el tema candent d’actualitat: la (de)construcció, o potser millor, 
l’especulació immobiliària i tal vegada urbanística. Amb les transformacions dels 
pobles i ciutats del nostre tan estimat Maresme, on arreu s’aprecia l’increment de la 
(de)construcció, però sobretot de les urbanitzacions i la construcció de baixa densitat. 
Un tema candent que, emmarcat en el nostre context, accentua la problemàtica que 
engloba: el procés d’emancipació. Doncs en l’etapa de la joventut, les condicions 
demogràfiques, socials, laborals i econòmiques que la caracteritzen l’emmarquen en 
un context de precarietat que engloba tots els àmbits. Precarietat difícil de compaginar 
amb l’estable i perpetu pagament de l’habitatge (ja sigui de propietat o de lloguer); 
doncs, el pagament pel dret a disposar d’un habitatge no respon a precarietats laborals 
i econòmiques.  
 
Amb ànims de trobar solució a aquesta problemàtica que afecta al conjunt de joves 
s’inicia aquesta tesi doctoral que pretén ser una reflexió sobre el procés d’emancipació 
amb l’objectiu de determinar els factors que més el dificulten per, alhora, proposar 
diferents solucions per una gestió social de l’habitatge que faciliti el primer accés i que 
ofereixi un més ampli ventall de possibilitats per al conjunt de la població 
independentment de l’edat, però sobretot per a aquelles persones que disposen de 
pocs recursos.  
 
Entenem l’emancipació no només com el canvi en les condicions de dependència en 
els espais vitals més bàsics, doncs les necessitats no són només d’alimentació ni 
d’allotjament, sinó també relacionals. Es tracta del procés d’integració a noves formes 
de vida adultes per a les quals hauran d’haver adquirit els mitjans que els permetin 
procurar-se per sí mateixos refugi, manutenció i relacions personals diferents a les de 
la seva família d’origen.  
 
En aquest context s’analitzen les dificultats en el procés d’emancipació des de tres 
perspectives: social, pel que fa al desig d’emancipació i la seva satisfacció en relació 
amb la situació i les llibertats de la família d’origen; econòmica, pel que fa a la situació 
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laboral, contractual i al nivell d’ingressos; i de l’oferta immobiliària, valorant l’adequació 
de la tipologia i els règims de tinença en relació a la demanda juvenil d’habitatge. 
 
Perspectives i preguntes que configuraran les corresponents hipòtesi: Pel que fa als 
aspectes socials i familiars, es té en compte com a punt de partida de l’emancipació i 
el desig que la farà possible. Arrel de la consideració de la família nuclear simple i de 
l’evolució que ha experimentat durant els darrers temps, amb la incorporació de la 
dona al mercat laboral i la postergació de la maternitat i la reducció del nombre de 
fills/es, es constata el retard del procés d’emancipació i l’allargament del període de 
cohabitació a la llar d’origen. Ara bé, passa el mateix quan les llars familiars són 
restrictives? Quan les llars familiars exerceixen un elevat control i una restricció de les 
llibertats es precipita l’emancipació? 
 
Els factors econòmics són elements determinants en el procés d’emancipació, doncs 
el preu de l’habitatge i el cost de manteniment requereixen d’unes condicions 
econòmiques òptimes per portar-la a terme. Així doncs, són els recursos econòmics,  
els ingressos, els que fan possible l’emancipació? O són els elements indirectes, 
situació laboral i contractual, estabilitat o temporalitat,... els que determinen en darrera 
instància l’emancipació?  
 
Finalment, molt relacionat amb l’anterior i en estricta dependència per llur caràcter 
econòmic, hi ha el mercat immobiliari. Es tracta d’un producte car i de llarga durada, 
per tant requereix de recursos econòmics suficients per fer front al cost i manteniment 
del mateix que, a més, es subdivideix en dos règims de tinença majoritaris, propietat i 
lloguer. Per tant, és el preu de l’habitatge (en valors absoluts) el que dificulta 
l’emancipació? O és l’esforç mensual (en termes relatius), que relaciona els ingressos 
amb el cost de l’habitatge? D’altra banda, un mercat amb més varietat tipològica i de 
tinença facilitaria l’accés i el manteniment de l’habitatge? I, finalment, és conseqüència 
d’aquesta rigidesa que es perpetua el valor social i expectatiu de l’habitatge? 
 
Així doncs, mitjançant l’estudi del procés d’emancipació des de les tres perspectives, 
s’analitza cadascun dels factors que la determinen per tal d’analitzar el seu grau 
d’importància en el procés i proposar les alternatives pertinents per una gestió social 
de l’habitatge que faciliti el primer accés al mateix. Tot desmentint els adjectius 
despectius dels quals sovint es fa subjectes als joves per llur individualisme en els 
processos d’emancipació i llurs aspiracions de llibertat i identitat pròpia, analitzant els 
factors pels quals se’ls considera dropos i còmodes pel que fa al seu procés d’inserció 
laboral i d’emancipació i explicant els factors que condicionen aquest retard.  
 
Si bé aquesta situació es produeix al conjunt de la nació l’àmbit territorial d’anàlisi que 
s’ha considerat és la Regió Metropolitana de Barcelona, que, a més de ser la zona 
més poblada és la que ha experimentat un major increment dels preus, sovint 
transformat en l’emigració de la població de les grans ciutats cap a d’altres municipis 
propers a la recerca d’habitatges més assequibles i per una millor qualitat de vida. 
S’han analitzat els àmbits comarcals de la regió i sovint els municipis, com a exemples 
de cas concrets i s’ha pres com a marc de referència la comarca del Maresme, que 
expressa amb claredat aquest procés descentralitzador de les grans ciutats cap a la 
perifèria. 
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Finalment, cal tenir en compte el període de redacció de la tesi, que s’inicia a principis 
de 2005, amb el pla d’habitatge 2004-2007 i en ple boom immobiliari, i finalitza a finals 
de 2008, amb una situació de crisi econòmica, financera i immobiliària. S’inicia per 
tant, en ple boom immobiliàri, és el moment de màxim creixement i expansió del 
sector. Quan les entitats bancàries i financeres concedeixen crèdits i hipoteques amb 
els tipus d’interès més baixos de la història i sense exigir massa requisits, per valors 
de fins al 100% del valor de l’habitatge i amb períodes de retorn que engloben la 
pràctica totalitat de la vida activa (a 30 i 40 anys). Ara bé, aquesta situació comença a 
canviar a finals del 2007, quan els tipus d’interès comencen a incrementar i a principis 
de 2008 es produeix una vertadera crisi financera a nivell internacional que tindrà 
greus repercussions. Es tanca en un moment de crisi econòmica, amb la fallida 
anunciada d’un model de creixement insostenible basat en l’especulació immobiliària i 
la construcció indiscriminada. Arrel de la qual, el pagament de l’habitatge, mitjançant 
una hipoteca o un lloguer, així com la satisfacció d’altres necessitats bàsiques, ha 
esdevingut una quimera per a un nombre creixent de persones.  
 
Donat el llarg període de redacció que suposa la tesi, és impossible incloure al text 
totes les modificacions i actualitzacions que s’han anat produint durant el temps de 
redacció. És per això que, a excepció d’alguna nota a peu de pàgina, tant sols es fa 
esment a aquests canvis i llurs conseqüències a la introducció i a les conclusions. 
Caldrà per tant actuar al respecte i gestionar els recursos habitacionals existents, 
trencant amb el tarannà privatitzador de les darreres dècades. 
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2. problemàtica 
 
 
L’emancipació és el procés a partir del qual es materialitza el canvi a la vida adulta, 
quan es forma la pròpia llar, que habitualment es correspon amb un habitatge. Però 
l’emancipació per (i en) sí mateixa no comporta problemàtica; són els factors 
necessaris i determinants perquè aquesta es produeixi que la dificulten. Però què és 
necessari perquè es produeixi l’emancipació? Multitud d’elements responen a aquesta 
qüestió, treball (emancipació laboral), economia (en dependència de l’anterior), 
maduresa personal (emancipació familiar), i un llarg etcètera que gira al voltant de 
l’estabilitat des de la inestabilitat característica de la població jove i que, en última 
instància, conclouen amb l’emancipació domiciliària, que es resol mitjançant 
l’habitatge.  
 
Paradoxalment la problemàtica resideix en l’habitatge, doncs l’emancipació, més enllà 
de la independència econòmica, social i cultural, tal com l’entenem a dia d’avui implica, 
a més, una nova residència o habitatge. Per tant, la problemàtica principal de l’objecte 
d’estudi és l’habitatge i llurs modalitats. Modalitats que adquireixen diferents formes pel 
que fa a llurs característiques físiques, però que es mantenen úniques en la concepció 
i resolució de la mateixa sense abastar les possibles (id)entitats que adquireix 
l’habitatge: a nivell físic, com a llar, social en tant que espai de relació i formació de la 
nova llar i la família i, fins i tot, com a dret bàsic i fonamental. Ara bé, la concepció 
social sovint no depassa l’àmbit mercantilista que entén l’habitatge per llur valor de 
canvi, reforçat a més per la influència que han tingut els mass media en la formació 
d’aquest imaginari social al voltant del valor de canvi de l’habitatge, en tant que 
generador d’expectatives especulatives.  
 
Si bé l’habitatge és un dret fonamental i bàsic reconegut a la Constitució espanyola 
(article 47), aquest no sempre és una fita assolible per tothom. Cal tenir en compte 
l’àmbit sociogeogràfic en què ens trobem, doncs parlem des d’un país fortament 
influenciat i dependent del sector immobiliari i de la construcció en tant que motor 
econòmic. Per parlar d’habitatge i d’accés al mateix cal analitzar no només la legislació 
que l’emmarca, sinó la situació del sector i els factors que intervenen en el seu 
desenvolupament els quals proporcionaran algunes pistes per entendre la situació en 
què es troba la demanda d’habitatge i les necessitats d’aquesta1. 
 
Però, si a més d’habitatge i d’accessibilitat el punt de partida és la dificultat que alguns 
sectors de la població tenen en el seu accés, les condicions i les necessitats varien 
tornant-se més sensibles als factors que la dificulten. La dificultat en l’accés a 
l’habitatge fa pensar en els grups socials tradicionalment més afectats per les 
conjuntures socioeconòmiques i laborals que d’altra banda també els afecten. Escollir 
l’accés a l’habitatge per part dels joves i no d’un altre grup social és en motiu de 
defensa i reivindicació d’un dret fonamental i bàsic que, mitjançant l’anàlisi d’aquest 
grup es posa de manifest fins a quin punt es priva la població d’aquest dret. Tractar 
aquesta problemàtica pel que fa a la joventut hauria de portar a conjectures positives i 
esperançadores, doncs es tracta d’un grup amb empenta i energia física i psíquica 
que, per la seva condició generacional, encara no ha tingut temps d’esgotar les seves 
energies i recursos, i per tant, tendeix a una visió si no positiva almenys optimista 
respecte el seu futur. Però que ni tant sols el suposadament millor dels grups socials 

                                                 
1 Vegi’s l’apartat marc teòric. 
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tradicionalment discriminats pugui assegurar-se l’accés a l’habitatge posa de manifest 
fins a quin punt aquesta fita és inassequible per a cada cop més grups socials. 
 
La necessitat d’habitatge cal quantificar-la, categoritzar-la i definir-la doncs la 
determinen les persones, la seva forma de vida i les seves costums. I és en aquest 
context que s’analitza la joventut i les seves característiques així com les de les llars i 
els habitatges on resideixen, que determinaran les necessitats d’habitatge i llurs 
característiques i mancances; que alhora configuraran un marc teòric per les 
propostes. 
 
Una de les característiques del parc d’habitatges és la rigidesa en quant a la tipologia, 
no només física com de gestió i tinença. La tradició de la propietat està tan arrelada 
que deixa poc marge al lloguer, amb un parc molt escàs, igual que en el cas dels 
habitatges públics o protegits, la presència dels quals en els darrers anys s’ha reduït a 
la mínima expressió. Així, davant la manca de diversitat, les possibilitats de tria es 
redueixen; si a més, tenim en compte que el jovent normalment disposa de menys 
recursos que els adults i que no sempre vol i/o necessita un habitatge permanent, 
doncs sovint encara ha d’aconseguir estabilitzar altres aspectes de la seva vida, la 
poca varietat en la tipologia dels habitatges dificulta la seva emancipació. 
 
La situació socioeconòmica i laboral dels joves es caracteritza per una major 
precarietat i inestabilitat en relació amb els adults. A més, l’allargament del període 
d’aprenentatge retarda l’accés al mercat laboral i l’experiència, el qual també 
determina el nivell d’ingressos (condicionat a la qualificació i l’experiència)2. Ingressos 
que condicionen el preu de l’habitatge a pagar i la tipologia i estructura física del 
mateix, que depenen en darrera instància de la situació socioeconòmica i laboral. Però 
a la precarietat que caracteritza llur situació cal afegir la rigidesa del mercat 
immobiliari, les propostes hipotecàries i l’evolució que ambdós factors han realitzat 
durant els darrers anys.  
 
Ara bé, a la confrontació entre la rigidesa del mercat immobiliari i la inestabilitat 
econòmica i laboral del jovent provinent de la manca d’experiència juntament amb la 
flexibilitat de les relacions personals i familiars, sorprèn la preferència d’aquest pel 
règim de propietat a d’altres règims de tinença més flexibles a les conjuntures socials i 
econòmiques, però sobretot relacionals i familiars. I és que, malgrat les canviants 
situacions personals, formes de vida i relacions socials i personals, ha quedat en 
l’imaginari col·lectiu l’habitatge en propietat com un bé estable i de llarga durada en 
tant que generador de futures rendes. 
 
Aquest imaginari social prové d’altres generacions, amb una situació econòmica i 
laboral diferent a l’actual; pertany als promotors, constructors així com els pares i 
familiars del jovent actual, i ha influenciat en la concepció de l’habitatge dels joves 
d’avui en dia. Aquest fet, juntament amb la situació econòmica actual, les condicions 
de les hipoteques i l’elevat increment de preus que han experimentat els habitatges 
durant els darrers anys, han propiciat la internalització d’aquest imaginari social fins i 
tot en les ments més joves, que sovint veuen l’habitatge com una font d’inversió enlloc 
de veure’l com una llar i un espai per viure-hi. 
 
Donat aquest imaginari col·lectiu que porta a una sobrevaloració de la propietat en 
detriment de la resta de règims de tinença i sovint es tradueix en hipoteques abusives 
per valors superiors a la capacitat de pagament de les llars, no és d’estranyar doncs la 
rigidesa en la tipologia del parc d’habitatges. Doncs l’economia de mercat obeeix la llei 

                                                 
2 Vegi’s l’apartat marc teòric. El procés d’emancipació. 
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de l’oferta i la demanda i amb l’increment de la demanda d’habitatges de propietat no 
només ha anat incrementant l’oferta sinó que, donades les expectatives de futur que 
s’han creat al seu voltant, també ho han fet els preus.  
 
Aquesta situació està arribant als seus límits, els preus han incrementat tant que la 
demanda, formada en gran mesura per joves que s’emancipen, cada cop ha de fer un 
esforç econòmic més gran per pagar l’habitatge de propietat. Com que la majoria dels 
habitatges de propietat es paguen mitjançant la contractació d’una hipoteca, el fet que 
els tipus d’interès comencin a pujar fa perillar l’estabilitat econòmica de les llars que es 
troben en aquesta situació. Però d’altra banda, la manca de diversitat en l’oferta 
d’habitatges d’altres règims de tinença agreuja la situació tant d’aquells que no poden 
assumir el pagament d’una hipoteca com d’aquells que prefereixen un habitatge que 
no sigui de propietat. 
 
El mercat immobiliari actual i els baixos interessos de les hipoteques, juntament amb el 
recent increment de la construcció d’habitatges protegits, fan que les possibilitats de 
triar entre un habitatge siguin superiors, però alhora, mantenen poques diferències 
entre sí, tot i que les implicacions i conseqüències sí són importants. De manera que el 
risc d’equivocar-se és molt elevat, si a més s’hi afegeix la situació de precarietat 
laboral i el fet de ser jove, el risc incrementa. Els joves en aquest cas hauran de fer 
una seriosa reflexió abans d’emancipar-se, tenint en compte els riscos que comporta la 
tria del seu habitatge i la seva biografia personal. 
 
Ulrich Beck, juntament amb Guiddens, defineixen la situació actual com la modernitat 
reflexiva, on es produeix una crisi de sentit, que es retrobarà a partir de la individuació i 
la relació amb els altres. És el jove en ell mateix i en la seva relació amb els altres que 
crea una biografia personal que respon a les seves necessitats i aspiracions tant 
personals com socials. De forma similar, Einstein3, parla de la necessitat d’un 
pensament crític i independent. Així, alguns dels canvis socials que estan incidint en la 
manera de viure dels catalans, estan propiciant noves tendències en el camp de 
l’habitatge. Tradicionalment l’habitatge s’ha vist com un bé estable de llarga durada; 
avui cal entendre’l com un element canviant que s’ha d’adequar a les necessitat de 
cada etapa de la vida, la mobilitat i demés, o bé ha d’esdevenir menys perdurable, 
podent-lo canviar quan les circumstàncies ho requereixin. Fet que ha impulsat unes 
dinàmiques actives per part de col·lectius de joves emprenedors/es que proposen 
noves formes d’habitatge en la seva forma física i conceptual per donar solució a la 
problemàtica i que, des de l’administració cal donar recolzament i suport amb línies 
d’actuació específiques i adients per a tal fita.  
 
Així doncs, la problemàtica del procés d’emancipació engloba diferents aspectes, des 
dels socials i econòmics fins als aspectes relacionats amb les tipologies del mercat 
immobiliari. Però sempre emmarcats per aquest imaginari social que sobrevalora la 
propietat, considera el lloguer com una forma de llençar els diners i no té en compte 
d’altres possibilitats. Una de les coses que la tesi permet observar és la no 
correspondència entre les diverses i canviants formes de vida i de relació i la diversitat 
i flexibilitat del mercat immobiliari. El resultat, com es veurà, és la no adaptació dels 
habitatges a la situació de la població. 
 
Tot plegat porta a qüestionar-nos si és l’habitatge un problema per a l’emancipació, o 
és la concepció d’aquest com a bé de canvi la que dificulta l’emancipació? 

                                                 
3 EINSTEIN, A. (2006). Mi visión del mundo Barcelona, Tusquets Editores. 
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II 
marc teòric 

 
 
Per entendre el procés d’emancipació en la seva complexitat, els factors que el 
dificulten, així com els fenòmens que, tot i en molts casos ser externs, influencien en 
aquest procés i en la presa de decisions ha calgut endinsar-se en la recerca i 
comprensió de diversos aspectes que tenen a veure amb la situació econòmica i 
laboral actual i els motius més influents en aquest procés.  
 
Les investigacions sobre la temàtica en qüestió analitzen els diferents aspectes de 
l’emancipació per separat, l’anàlisi demogràfica i les projeccions de llars (Miret, P. 
(1997; 2007)) del col·lectiu jove, el mercat laboral i la relació contractual (Albaigés, B. 
(1997)), o bé les característiques del mercat immobiliari, oferta i demanda (Alabart, A. 
(2007), Escudero, A. (1997)), preus (Roca, J. (1997)),... i la repercussió d’aquestes en 
el col·lectiu jove a través de l’esforç econòmic de la llar (Trilla, C. i López, J. (2003) i 
Trilla, C.; DEP (2004):) 
 
Per respondre a les hipòtesi inicials s’analitzen les característiques laborals i 
demogràfiques de la joventut. S’aporta així una informació específica sobre les 
diferents formes i patrons d’emancipació així com els models de cohabitació que se’n 
deriven, tenint en compte la consolidació d’aquest. Anàlisi que es porta a terme 
mitjançant l’obtenció de dades a partir de la realització d’una enquesta; que amplia la 
informació no només del procés d’emancipació, també dels motius que l’influencien en 
major proporció del que ho fa l’enquesta realitzada el 1999 i el 2003 per l’Observatori 
Català de la Joventut (Trilla, C. i López, J. (2003)). En aquest cas no només s’inclou 
una mostra emancipada sinó que s’afegeix una mostra de la joventut no emancipada; 
fet que permet analitzar, a més de l’emancipació i les característiques de la mostra 
emancipada, l’expectativa que té la mostra no emancipada respecte aquest procés.  
 
A més, el període en què es realitza la tesi (2005-2008) data els majors canvis a nivell 
legislatiu, normatiu i hipotecari dels darrers temps. La darrera dècada s’ha caracteritzat 
per un període de bonança econòmica4 i d’estabilitat laboral que ha afavorit la inversió 
immobiliària i amb aquesta s’ha succeït ràpidament el creixement de preus dels 
habitatges. L’inici de la tesi data d’aquest període, gairebé al punt més àlgid del boom 
immobiliari, i durant el seu procés d’elaboració l’escenari polític i econòmic canvia 
progressivament.  

                                                 
4 Durant els darrers anys s’ha produït una bonança econòmica caracteritzada per un increment de la 
producció (i per tant del Producte Interior Brut, estable i a l’alça) i una expansió del crèdit (tant de valors 
reals com de capitals ficticis en circulació). Procés d’increment i d’acumulació del capital que s’ha 
accelerat produint una elevada sensació de bonança econòmica que, alhora, ha acumulat una major 
riquesa inactiva que ha incidit en un període de febre especulativa (vegi’s capítol de l’imaginari social de la 
propietat i el valor de l’expectativa). Però progressivament s’ha produït una paralització fruit de l’increment 
dels tipus d’interès, la crisi hipotecària d’Estats Units i la conseqüent desconfiança en la fluïdesa del 
procés de reproducció 
amb la conseqüent sobreabundància de capital que resta inactiu per la manca de confiança (i 
d’expectativa de revalorització) en el procés. (Chispas nº54 (2007): Crisis hipotecaria y capital 
especulativo. Revista Chispas nº54. Pàg. 66-71. Unificación Comunista de España). 
Es produeix així un canvi en la conjuntura econòmica que fa incrementar la taxa d’atur, redueix la 
producció (PIB) i es devalua el preu del diner com a conseqüència de la inflació. 
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L’increment dels preus porta a la mesura contenciosa d’aquests amb la reducció de la 
superfície de l’habitatge (mesura que ja s’ha portat a terme en d’altres moments cita 
Escudero, A. (1997)5) que, en aquest cas arriba a mínims pràcticament inhabitables 
(30m26). Propostes que s’acompanyen per la incipient mobilització social respecte la 
problemàtica de l’accessibilitat a l’habitatge. I que té per resposta una política que, 
malgrat l’esforç per a proposar tipologies i formes d’habitatge social, no aconsegueix 
establir les mesures coercitives per tal que es portin a terme en la mesura que ho 
podria fer. Doncs s’ha anat retallant progressivament (sobretot en aquells aspectes de 
major innovació i rellevància en la temàtica7). Finalment, la recent apujada dels tipus 
d’interès i la conseqüent repercussió en les quotes mensuals de les hipoteques 
agreugen la situació i inicien una alarma social respecte els preus dels habitatges i la 
possibilitat que aquests incrementin eternament.  
 
Tot plegat en un moment de canvi i de sensibilització social, però també política. El 
qual permet la inclusió de noves formes habitacionals per donar resposta a diferents 
situacions i problemes. A partir de la Segona Transició Demogràfica s’estableix un nou 
ordre demogràfic on els itineraris són múltiples i reversibles i permeten la multiplicitat 
de situacions i formes residencials, si no majoritàries, sí possibles. Algunes de les 
quals, inscrites en el vigent marc legal, s’inclouen al final de la tesi com a suggeriment 
per a futures promocions habitacionals destinades a col·lectius en risc d’exclusió social 
(col·lectiu que, el projecte de llei pel dret a l’habitatge ja inclou la joventut com 
vulnerable d’aquest risc). 
 
Així doncs, el marc teòric es pot dividir en diferents parts: d’una banda i en primer lloc, 
per comprendre la situació actual i l’imaginari social creat al voltant de la propietat, ha 
calgut analitzar la situació socioeconòmica, del mercat laboral i hipotecari dels darrers 
anys. En segon lloc, ha calgut estudiar la família i la institució del matrimoni, així com 
les formes de convivència i cohabitació, des de la segona meitat dels noranta fins avui, 
veient la seva evolució. Finalment, s’ha analitzat la joventut i el procés d’emancipació, 
les característiques dels mateixos i les causes que el motiven i/o 
l’endarrereixen/dificulten i els canvis que comporta i implica tant personalment com 
socialment amb la repercussió dels canvis estructurals i socials del nostre país 
esdevinguts els darrers anys.  
 
Malgrat l’esforç de síntesi i d’estructuració del marc teòric, no sempre és fàcil separar 
els diferents aspectes, doncs els uns influencien als altres i separar-los pot comportar 
la pèrdua d’informació o una visió incompleta de la situació. Tot i així s’ha intentat 
separar-los.

                                                 
5 Diversos factors condicionen el mercat: 

- molta oferta 
- important estoc sense vendre 
- preus unitaris estables, però descendents en preu de l’habitatge degut a la menor grandària 

d’aquests 
- baixos tipus d’interès 
- una piràmide d’edats que genera el major flux de joves de la història que cerquen accedir a la 

vida econòmica i potencialment demandants d’habitatge   
(Pàg.31) El precio de la vivienda y la formación del hogar. Escudero. A. La relación entre el precio de la 
vivienda nueva y la tensión entre oferta y demanda. 
6 Habitatges de 30m2 que es proposen a l’edició de 2005 la fira Construmat de Barcelona. El País 
29/12/2005  
7 Vegi’s les successives modificacions del Projecte de Llei pel Dret a l’Habitatge, aprovat definitivament a 
finals del 2007. 
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1. l’imaginari social de la propietat 
 
 
La noció d’imaginari social, segons Cornelius Castoriadis8 s’atribueix a les 
institucions historico-socials de les significacions. ‘L’imaginari social ha caracteritzat les 
societats com a creació ontològica d’una manera de ser sui generis, absolutament 
irreductible al d’altres ens. Designa, també, al món singular creat per una societat com 
el seu món propi. Es un “magma de significacions imaginaries socials” encarnades en 
institucions. Com a tal, regula la paraula i orienta l’acció dels membres d’aquesta 
societat, en la qual determina tant les maneres de sentir i desitjar com les maneres de 
pensar. Tota societat conté en si mateixa una potencia d’alteritat; sempre existeix 
segons un doble mode: el mode d’allò “instituït”, estabilització relativa d’un conjunt 
d’institucions, i el mode d’allò “instituent”, la dinàmica que impulsa llur transformació. 
Per això resulta convenient parlar d’allò “social-històric”’9. 
 
Imaginari social que queda palès en els resultats d’una enquesta realitzada per la OCU 
que conclou amb un clar titular periodístic: el 63% dels espanyols considera els 
immobles com la millor inversió10. És així com l’imaginari social de la propietat atribueix 
i transforma aquest règim de tinença al rang d’institució que regularà i orientarà les 
preferències i accions. Es tracta d’un procés social-històric que troba les seves arrels a 
la dècada dels 50 i que es perpetuarà en el procés històric que encara a dia d’avui 
perdura11. Durant les primeres dècades del segle XX els habitatges espanyols eren 
majoritàriament de lloguer. Diversos factors ho expliquen, entre ells la Llei 
d’Arrendaments Urbans de 1946, davant la mancança d’habitatges i la mala situació 
econòmica després de la Guerra, va determinar la congelació dels lloguers. Les 
causes d’aquesta mesura eren les mateixes a tots els països europeus on es va 
aplicar: l’escassetat d’habitatges i la impossibilitat de donar una solució ràpida a la 
manca de materials i de mà d’obra que condicionaven l’ampliació i reparació del parc 
existent. I les conseqüències van ser nefastes, des de la reducció de la inversió en el 
manteniment fins el deteriorament del parc d’habitatges de lloguer i el desmesurat 
increment dels preus un cop finalitzades les restriccions, fins l’expulsió de la població 
d’escassos recursos que, davant el procés d’especulació, es veu obligada a desplaçar-
se a zones adients a llur poder adquisitiu. (Rodríguez, R. 200412). 
 

                                                 
8 CASTORIADIS, C. (1993): La institución imaginaria de la sociedad, 1993, Bs.As., Tusquets  
9 FRESSARD, O. (2005): El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos Revista 
Trasversales nº2,  primavera 2006. Original en francès publicat a la revista Sciences de l’homme & 
Sociétés, nº 50, setembre 2005. 
10 El 63% de los españoles considera los inmuebles la mejor inversión. El periódico de catalunya, 22 de 
gener de 2008 a idealista.com, resum de notícies immobiliàries, divendres 25 de gener de 2008, any vuit, 
setmana 4: el 63% de los españoles considera que los inmuebles son la mejor de las inversiones, según 
un estudio difundido por la organización de consumidores de España (OCU). Esta organización, junto con 
entidades hermanas europeas en Bélgica, Italia y Portugal, realizó entre marzo y mayo de 2007 una 
encuesta sobre los hábitos económicos de los ciudadanos que fue actualizada a finales de año acerca de 
sus percepciones para el 2008. Mientras en España seis de cada diez encuestados consideran que los 
inmuebles son la inversión más rentable, en Portugal la cifra se reduce a dos y en Bélgica a tres. La mitad 
de los encuestados tiene una hipoteca y, según la OCU, consideran "erróneamente" que todas las 
entidades ofrecen préstamos similares 
11 ROCA, J. (2008, inèdit): El marco urbanístico. Fundación Pablo Iglesias. 
12 Vegi’s RODRÍGUEZ, R. (2004): “Infrautilización del parque de viviendas en España: aparición de 
viviendas vacías y secundarias” Boletín CF+S 29/30 Habitat. Ciudades para un Futuro más Sostenible. 
Madrid. Capítol 5.4.2: Lesgislación sobre arrendamientos urbanos. 
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Deu anys més tard es van plantejar una sèrie de reformes13 per pal·liar la situació que 
va provocar la congelació dels lloguers. La reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans 
de 196414 planteja l’actualització dels lloguers mantenint la pròrroga forçosa com a 
“benefici irrenunciable” i considerant com a “nul·la i sense valor ni efecte qualsevol 
estipulació que els contradigui”15. Protegint així els lloguers, a excepció de determinats 
casos, amb actualitzacions que es realitzen sobre la renda estipulada al contracte, és 
a dir, que malgrat la pujada, no és possible seguir el ritme de la conjuntura econòmica 
real del mercat, quedant els preus sempre per sota de les condicions reals del cost de 
la vida. Si a això se li afegeix la “irrenunciable” pròrroga forçosa, no és d’estranyar que 
tant possibles inversos com propietaris d’habitatge es desanimin, preferint aquests 
darrers deixar els habitatges buits. (Rodríguez, R. 2004) 
 
A més, amb la Llei de Propietat Horitzontal16 s’atorga seguretat jurídica als propietaris 
de l’habitatge i es determinen les limitacions i els drets de la propietat tot incloent la 
distinció que fa el dret romà del condomini17 (o copropietat) de la propietat individual 
respecte la part proporcional de la propietat col·lectiva que pertoca. Seguretat jurídica 
que porta a una major persistència de la propietat que alhora es veu reforçada amb 
l’aparició del crèdit hipotecari com a forma de finançament a través dels bancs. Doncs 
seran aquests els que, enlloc dels promotors, assumiran la responsabilitat a través 
d’un tipus d’interès hipotecari molt elevat. Mica a mica es va creant l’imaginari social 
de la propietat, però no és fins la dècada dels 80’s quan es consolida, paral·lelament 
amb la consolidació del mercat hipotecari. 
 
Els percentatges dels règims de tinença de l’habitatge al darrer quart del segle XX 
mostren aquest predomini del lloguer que, com es veurà més endavant, a mesura que 
canvien les circumstàncies socioeconòmiques i legislatives, va canviant en favor de la 
propietat. L’elevat percentatge d’habitatges de lloguer el 1950, a poc més de la meitat 
(el 51,3%, mentre el 45,9% eren de propietat), quantifica els efectes de la Llei 
d’Arrendaments Urbans de 1946 amb la congelació dels lloguers. Percentatge que 
disminueix en deu punts el 1960 (al 41,3%), amb especial rellevància dels altres 
règims (que passen del 2,8% el 1950 al 6,8 el 1960). I és a partir del 1970, quan ja 
                                                 
13 Tal com cita Rodríguez, R. (2004) al seu article d’Habitat: A l’exposició de motius de la Ley de Bases 
per a la reforma de la legislació d’arrendaments urbans de 22 de desembre de 1955, prèvia a la reforma 
definitiva de la llei de 1964, descriu la pugna entre la restricció dels drets dels arrendadors i la necessitat 
social de l’habitatge:  
«Sin embargo, no se pueden ofrecer con la presente ley otras soluciones que las estrictamente permitidas 
por las circunstancias actuales. La escasez de viviendas, determinante de un profundo desequilibrio entre 
la oferta y la demanda para la adquisición arrendaticia de aquéllas, subsiste con el agobio de una realidad 
incontestable, y esta misma realidad impide al gobierno alterar los principios cardinales que sirvieron de 
norte al legislador de 1946, como antes a sus predecesores, a partir del Decreto de 21 de junio de 1920. 
Pero el Gobierno que es de todos y para todos, tiene que conjugar, inspirado en móviles de equidad, las 
limitaciones a la autonomía de la voluntad, impuestas por las necesidades sociales en la contratación de 
arrendamientos urbanos, con el respeto debido a la propiedad, a fin de cohonestar el derecho de 
propiedad con su función social, porque no puede olvidar que, en definitiva el acervo de cada uno de los 
españoles integra el patrimonio nacional, que si es preciso a todo trance de conservar y fomentar, mucho 
más ha de interesar no sufra detrimento ni menoscabo.  
El amparo de la ley ha de alcanzar a todos los arrendatarios, en la medida en que estén efectivamente 
necesitados de aquél, si es que no se quiere contrariar sus elevados designios y para que nadie, 
prevaliéndose de su protección sin auténtica necesidad, pueda especular en perjuicio de legítimos 
derechos.»  
14 Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, aprovada pel Decret 4.104/1964, de 24 de desembre. 
15 Article 6 del Decret 4104/1964, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos. 
16 Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal 
17 Condomini [1868; de domini]: Forma de comunitat en la qual la propietat d’una cosa corporal pertany a 
una pluralitat d’individus per parts qualitativament iguals. (diccionari llengua catalana) 
Condomini (vegi’s Copropietat). Copropietat: Propietat en comú d’un bé entre dues o més persones 
(diccionari de dret civil Generalitat de Catalunya) 
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s’aprecien els efectes de la LAU de 1964 amb l’actualització dels lloguers i la millora 
econòmica, però també amb l’aparició de la figura del promotor immobiliari, que, a 
diferència dels propietaris/es rendistes, aconsegueix una rendibilitat alta a curt termini, 
comencen a igualar-se els percentatges de propietat i lloguer. S’inverteixen així els 
papers del lloguer18 i la propietat19 que, a partir dels anys seixanta, i setanta sobretot, 
aquesta última s’arrelarà a la consciència i l’acció de la societat del moment. 
 

Gràfic 1 Habitatges segons règim de tinença 1950-2001 (pecentatge) 
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Font: Cens INE. Elaboració pròpia 
 
A partir de la Llei del mercat hipotecari de 198120, s’obre un ventall de possibilitats pel 
que fa a productes bancaris en matèria d’habitatge, que converteixen el marge 
d’estalvi i el dret a l’habitatge de la població, en capacitat d’endeutament i marge 
d’explotació financera a partir d’un bé de primera necessitat. A més, el Decret Boyer 
de 1985, va liberalitzar els lloguers i va incrementar el finançament, el qual va 
incrementar la propietat en detriment del lloguer21”, eliminant l’obligatorietat dels 
contractes de lloguer indefinits i la seva subrogació familiar (o transmissió del mateix 
contracte fins a terceres generacions), i fomenta una primera desregulació dels preus. 
La desregulació oferia als propietaris vies i perspectives de negoci, i permetia treure a 
la superfície els habitatges buits per generar un mercat de lloguer. Però, a més, a 
partir d’aquest, s’aplica la desgravació de l’habitatge22, el 17% sobre el total de la 
inversió en habitatge quan es tracta de nova construcció i el 15% quan es tracti 
d’habitatge usat. Així com l’aixecament de la congelació dels lloguers, amb la intenció 
d’ampliar el mercat i millorar les condicions d’inversió per part del sector en aquest 
règim de tinença.  
 
A la llarga la realitat és que el parc de lloguer que el 1960 era del 41%, al 2001 s’ha 
reduït a l’11,5%, i es calculen 3.091.596 d’habitatges buits. ‘Des de 1985, que s’elimina 
la pròrroga forçosa, fins el 1991 els contractes de lloguer eren atemporals. Propietari i 
llogater pactaven les condicions del contracte, i el propietari podia rescindir el 

                                                 
 
18 El lloguer passa de representar el 51,3% del parc d’habitatges el 1950 al 30,1% el 1970. 
19 Mentre la propietat passa del 45,9% el 1950 al 63,4% el 1970. 
20 Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario 
21 Dins d’una sèrie de mesures de política econòmica els objectius de la qual són “estimular el consum 
privat i la inversió, fomentar el treball i impulsar el sector de la construcció”; i “accelerar algunes reformes 
institucionals que permetin, al dotar d’una major flexibilitat a les empreses, ajustar-se a un entorn més 
competitiu amb menors costos socials”. Exposición de motivos del Real Decreto Ley. 
22 “La situación del sector de la construcción ha aconsejado aplicar a este tipo de inversión el mismo 
tratamiento fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que disfrutan otros activos” 
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contracte segons la seva conveniència. La LAU del 1994 va augmentar la durada dels 
contractes a cinc anys i amb la possibilitat de tempteig a favor de l’inquilí, però com a 
contrapartida va permetre augments il·limitats del lloguer i va agilitzar els processos de 
desnonament per impagament’23. Per tant, és durant les darreres dècades del segle 
XX quan comença a forjar-se l’imaginari social de la propietat; que esdevé un element 
diferencial d’Europa. Imaginari col·lectiu que es perpetua arrel de la crisi econòmica 
dels setanta, quan queda demostrada la importància de comptar amb un habitatge de 
propietat quan el treball es fa precari i incrementa l’atur.  
 
Es crea així un cercle viciós a partir del qual, com més arrelat està l’imaginari social 
creat al voltant de la propietat als pensaments de la societat, més es revaloritza 
l’habitatge, doncs les accions respecte el règim de tinença alhora perpetuen l’imaginari 
social al voltant de la propietat. No és d’estranyar aleshores que, després de tres 
dècades perpetuant-se aquest imaginari i promovent polítiques financeres i fiscals que 
faciliten l’accessibilitat a la mateixa, però sobretot, després de l’elevat increment dels 
preus de l’habitatge (entre 1987 i 1996 els preus de l’habitatge a Catalunya 
incrementen en un 148,7%24), segueixi perpetuant-se a dia d’avui generant unes 
expectatives de revalorització d’aquest ordre. És en aquest període d’increment de 
preus degut a l’increment de la demanda que es consolida la confiança en la propietat i 
s’inicia el procés especulatiu.  
 

Gràfic 2 Evolució del preu de l’habitatge de Catalunya d’obra nova (€/m2) i del lloguer 
mitjà 
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Font: Ministeri de Foment i Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. 

 
 
El valor de l’expectativa és el valor que s’espera que cert producte (en aquest cas 
l’habitatge) obtingui al llarg del temps. Diccionari en mà25, valor és la qualitat o conjunt 
de qualitats que fan que una persona o una cosa sigui preuada, valgui; i expectativa  
és la consideració de l’evolució previsible de certes magnituds econòmiques (com els 
preus, les preferències individuals o la situació econòmica nacional i internacional), 

                                                 
23 Dossier sobre la violencia urbanística e inmobiliaria, "Algunos apuntes sobre la especulación y violencia 
inmobiliarias", Coordinadora contra la Especulación del Raval -Barcelona-  
24 El qual, si descomptem la inflació del conjunt de l’economia durant aquest període, es redueix a un 
56,8%. 
25 Diccionari de la Llengua Catalana 
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segons la qual són determinades les decisions de produir, invertir, consumir, etc, 
presents i futures. Per tant, en aquest cas, es considera expectativa de valor l’evolució 
previsible i esperada del preu de l’habitatge, la qual condiciona la decisió respecte el 
règim de tinença del mateix en favor de la propietat, donada la tendència alcista que 
ha experimentat el valor del mateix durant les darreres dècades.  
 
I és que parlem des d’un país amb una legislació urbanística peculiar per llur forma de 
valorar el sòl, doncs es valora per l’expectativa del valor que pot tenir a posteriori 
enlloc de fer-ho pel valor real del moment present. Així doncs la determinació i 
quantificació del valor, més enllà de la realitat tangible, s’extrapola fins a límits 
insospitats; més enllà de llur raó de ser. Per tant, la classificació del sòl esdevé un 
element determinant, doncs ha contribuït a la inflació dels valors del sòl incorporant 
expectatives de revalorització que tradicionalment han fomentat pràctiques 
especulatives. 
 
I és que tal com explica Capel26, són tres les estratègies dels promotors i les empreses 
constructores, a saber:  

1. En primer lloc, es basen en el caràcter permanent del dèficit d’habitatges a 
Espanya des del segle XIX. Dèficits, degut a l’increment de la població i de la 
mobilitat de la mà d’obra, que determinen l’existència d’una demanda 
permanent no satisfeta que, alhora, possibilita la inversió i l’obtenció de benefici 
mitjançant la mercaderia habitatge. 

2. Malgrat tot, el capital pot sentir una escassa atracció cap aquesta branca 
d’activitat, doncs l’habitatge és un bé de consum final de preu elevat, però 
sobretot, de difícil adquisició per al proletariat degut als baixos salaris. Es 
produeix així un dèficit d’habitatges i una demanda “no solvent” que reacciona, 
bé adreçant-se a satisfer la demanda solvent, bé obtenint ajudes que facin 
rentable la construcció d’habitatges per a la demanda no solvent.  

3. La indústria de la construcció compleix un paper fonamental en l’estructura 
econòmica. El paper d’amortidor de les crisis cícliques de l’economia 
capitalista, doncs la inversió en habitatges presenta unes taxes de creixement 
contràries a les de la inversió fixa. A més, és una activitat mediatitzada per la 
resta de sectors, als quals al seu torn mediatitza.  

 
Aquests fets, juntament amb la necessitat d’expandir les ciutats i ampliar el parc 
d’habitatges existents en diferents moments i l’engrossit marge de beneficis que 
representa, han portat el sector de la construcció a un increment de l’activitat. Sector 
que es caracteritza per una elevada precarietat laboral i manca de control, fet que 
promou la contractació il·legal i el pagament del sou o de part d’aquest en diner negre. 
Així, es converteix en un fenomen habitual i normalment acceptat per gran part de la 
societat. Amb una elevada presència al mercat laboral serveix de motor econòmic del 
país. 
 
Partint doncs, del supòsit sota el qual la major part de les llars joves prefereixen 
emancipar-se en règim de propietat (que, a més corroboren les dades primàries amb 
un 70,5% de les llars joves que resideixen en habitatges de propietat), per tal que això 
es pugui produir caldran unes expectatives econòmiques familiars òptimes. És a dir, 
per tal de poder afrontar el pagament de l’habitatge en propietat i les responsabilitats 
que suposa el préstec hipotecari, caldrà una situació econòmica òptima i amb una 
expectativa optimista. Així doncs, l’atur està lligat a les expectatives econòmiques 

                                                 
26 CAPEL, H. (1975): Capitalismo y morfología urbana en Espanya. Realidad Geogràfica 4. Amelia 
Romero Editor. Barcelona. Pàgines 114-136 Quarta edició, octubre de 1983. 
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familiars i per tant, al procés d’emancipació (Roca, J. 1998), prova d’això, tal com 
mostra el gràfic, és l’evolució de la taxa de nupcialitat i la taxa d’atur. 
 

Gràfic 3 Evolució de la taxa d’atur i primonupcialitat (Índex 100) 1986-2005 
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Font: EPA. Elaboració pròpia 
 
Tal com mostra el gràfic l’emancipació (en aquest cas la taxa de primonupcialitat) 
reacciona contràriament a l’evolució de la taxa d’atur. Així, en períodes de reduïdes 
taxes d’atur incrementa l’expectativa econòmica familiar i per tant l’emancipació i la 
nupcialitat; mentre en períodes amb elevades taxes d’atur les expectatives són més 
pessimistes i la taxa de nupcialitat es redueix. Aquesta és, per tant, una primera 
hipòtesi que suposa l’atur, i per tant, l’ocupació, com a element determinant de 
l’emancipació. Però de què depèn l’emancipació? 
 
Tal com altres autors han fet en diferents moments (Leal 1997), els factors dels quals 
depèn l’emancipació es poden resumir en tres, a saber: 
 

1. En primer lloc cal citar la voluntat d’emancipació que sovint respon a una 
necessitat i un desig personal: en aquest cas s’ha produït un canvi estructural 
en els darrers anys, tal com mostra l’IERMB amb la seva Enquesta de 
Condicions de Vida i Hàbits Quotidians (Revista Papers 2007) els motius que 
originen l’emancipació canvien, si bé durant els darrers anys l’emancipació es 
produïa per la formació de la nova llar, a l’enquesta de 2006 aquest motiu es 
redueix en favor de l’emancipació per la independència. Per tant, tal com 
s’analitzarà a l’apartat de la Segona Transició Demogràfica, estem davant un 
canvi estructural de les normes i les pautes de comportament que han 
transcendit a l’esfera de la vida privada. Fet que enllaça amb el canvi en els 
valors i comportaments dels membres de la llar, i amb la formació i l’estructura 
de la família (Beck, U. (1998); Leal, J. (1997); López, C. (2003)) Per tant, cada 
cop té més rellevància en l’emancipació la independència i menor la formació 
d’una nova llar. 

 
2. També depèn de la capacitat econòmica i l’estabilitat laboral, que seran les que 

determinaran les expectatives econòmiques familiars i la possibilitat del procés 
d’emancipació. A més, cal incloure el capital humà que, d’ençà l’allargament 
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del període formatiu, és l’element determinant per tal que es produeixi i 
perpetuï una estabilitat econòmica i laboral. 

 
3. Finalment, el darrer element que determina l’emancipació és el mercat 

immobiliari, concretament el preu i els règims de tinença del mateix. Ara bé, 
què determina el preu de l’habitatge? Segons García-Durán (1993)27: el que 
determina el preu de l’habitatge és la renda permanent (de la teoria de 
Friedman) de les famílies. És a dir, l’ocupació (i la reduïda taxa d’atur), 
l’estabilitat laboral,... determinen la renda permanent familiar, i per tant el nivell 
de despesa que pot assumir la família en qüestió per fer front al cost de 
l’habitatge, que alhora determinen els preus d’aquest. 

 
Per tant, segons la teoria de la renda permanent (de Friedman i citada per 
García-Durán) el preu de l’habitatge, que és el resultat d’aquesta, tal com 
anunciava Roca al 1998 (als seminaris urbans del CCCB) no és el preu el que 
dificulta l’emancipació sinó la renda permanent. 
 
Es tracta d’un cercle viciós on: 

P(H) (preu de l’habitatge) = f (Renda Permanent (situació econòmica, laboral, familiar,...)) 
E (emancipació) = f (voluntat + RP + H) 
D(H) (demanda d’habitatge) = primer accés (rígida) + millora (canvi) 

 
És a dir, el preu de l’habitatge respon a la funció de la renda permanent familiar 
(que està formada per diferents factors econòmics, laborals, de nivell 
d’instrucció,...). Mentre l’emancipació és funció bàsicament de tres factors: la 
voluntat i/o necessitat i, per tant, el motiu i la forma que i com la originen, la 
capacitat econòmica que alhora depèn de la renda permanent i del mercat de 
l’habitatge. 
 
Però a més, el mercat de l’habitatge i la demanda global de les famílies està 
formada per dues realitats: la demanda de primer accés, i la demanda de 
millora (o de canvi). La primera, en tant que primerenca, es caracteritza per la 
manca de propietats amb les quals invertir i, en el cas de l’emancipació, per la 
capacitat d’estalvi de les joves butxaques, per tant, es tracta d’una demanda 
més rígida, altament condicionada per la renda permanent. Mentre la segona, 
la demanda de millora compta amb una experiència i una antiga propietat, o bé 
amb més temps dedicat a l’estalvi, amb els quals incrementa el ventall de 
possibilitats. I aquesta és la demanda que encareix el preu de l’habitatge, 
doncs l’habitatge esdevé l’element clau per al finançament de l’habitatge de 
millora; però alhora té l’efecte latent d’arrossegar la demanda de primer 
habitatge, encarint-la i tornant-la encara més rígida i dependent de la renda 
permanent. 
 

Per tant, i tornant a l’expectativa de revalorització del preu de l’habitatge, sovint 
s’adopten estratègies d’emancipació28 que poden combinar-se per fer-ho en règim 

                                                 
27GARCÍA-DURÁN (1993): Conferencia inaugural del Master de Valoraciones Inmobiliarias de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
28 ALABART, A (2007): El mercat de l’habitatge Revista Arquitectura Ciudad y Entorno (ACE) Nº5. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
GARCIA, P.; RENAU, A. (1993) L'emigració de Barcelona: causes i característiques. El mercat de 
l'habitatge com a factor incentivador de l'emigració. Barcelona Centre de Política del Sòl i Valoracions de 
la UPC. 
LÓPEZ, J. (2007): Algunes qüestions sobre l’anomenat “problema dels joves i l’habitatge” Revista 
Arquitectura Ciudad y Entorno (ACE) Nº5. Universitat Politècnica de Catalunya. 
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de propietat,: la primera estratègia és el retard de l’emancipació per allargar el període 
d’estalvi i poder accedir a un habitatge de propietat, la segona consisteix en la 
solidaritat familiar, a partir de la qual la família ajuda els i les joves amb les despeses 
incials, la tercera respon a la mobilització i el desplaçament a d’altres municipis amb 
preus més accessibles, o bé, i en darrer lloc la possibilitat d’ocupar les residències 
secundàries de la família (bé temporalment, bé de forma més definitiva) (Alabart, A. 
2007).  
  
Però el problema radica en aquelles llars que accedeixen a l’habitatge en règim de 
propietat comptant excessivament i depenent de la revalorització del preu de 
l’habitatge amb la qual compten llurs expectatives. Doncs a la manca d’estalvis i als 
baixos ingressos sovint es corresponen préstecs hipotecaris amb llargs terminis de 
retorn per a accedir a habitatges a la mida de llurs butxaques; habitatges amb unes 
característiques estructurals i de superfície que molt probablement no s’adiran a les 
necessitats residencials de tot el període que comprèn el pagament del préstec. Així, 
amb la justificació i l’expectativa de la revalorització dels preus s’accedeix a habitatges 
en règim de propietat per posteriorment, quan canvien les necessitats, canviar-lo per 
un altre de més gran (demanda de millora).  
 
Aquesta estratègia d’accés a l’habitatge de propietat esdevé un element clau per la 
mateixa accessibilitat, doncs l’habitatge és la clau del finançament del nou habitatge 
(demanda de millora). Per tant, sovint s’accedeix a un mercat rígid de primer accés i 
després es canvia per un habitatge més adient a les necessitats. Ara bé, aquesta 
estratègia va acompanyada de l’expectativa de revalorització del preu de l’habitatge i 
de les expectatives econòmiques familiars (també optimistes). Però cal tenir en compte 
que, juntament amb l’entrada de l’habitatge per no hipotecar el 100% de llur valor (amb 
un màxim acceptable del 80%29) cal costejar diverses despeses (notaria, constitució 
del préstec, impostos,...) que ascendeixen al voltant del 10% del preu de l’habitatge. 
Per tant, cal tenir present quan temps cal perquè resulti rendible aquesta estratègia de 
compra-venda per amortitzar el pagament del 30% de l’habitatge (o, almenys el 10% 
de les despeses inicials) a repartir per la capacitat d’estalvi dels propers 5 anys o més 
per recuperar la inversió inicial. 
 
Però, a més, aquesta estratègia és molt vulnerable a l’imaginari social de la propietat, 
què passa si fracassa la previsió i l’expectativa de revalorització?  
 
I és que ens trobem en un moment en què la inflació dels preus molt per sobre del seu 
valor real (sobretot a partir de mitjans dels noranta) ha creat unes expectatives de 
creixement i revalorització encara més elevades que, juntament amb la tradició de la 
propietat en detriment del lloguer, han donat una imatge de l’habitatge com a 
mercaderia especulativa. La difusió d’aquesta imatge i de la possibilitat de fer negoci a 
partir de la compravenda d’habitatges, que arrela del continuat increment dels preus 
dels habitatges i la reducció o el manteniment dels tipus d’interès baixos, creen el 
desig del conjunt de la societat de participar d’aquestes revaloritzacions i d’esdevenir 
propietaris a qualsevol preu.  
 
Esdevé un cercle viciós, on els increments dels preus dels habitatges, contràriament al 
que s’espera, motiven un major desig de propietat, que cada cop requereix un major 

                                                                                                                                               
MIRALLES, C.; DONAT, C.(2007)a: Característiques de la demanda jove d’habitatge a la Regió 
Metropolitana de Barcelona. Revista Arquitectura Ciudad y Entorno (ACE) Nº5. Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
29 Malgrat que els darrers anys s’hagin concedit préstecs hipotecaris per més valor del 80% del preu de 
l’habitatge, l’òptim màxim aconsellable rau en aquest 80%, a més, a dia d’avui, quan els tipus d’interès 
estan a l’alça generalment no s’accepten préstecs superiors al 80%. 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 25

esforç econòmic. D’altra banda, les entitats bancàries inventen infinites solucions per 
tal de satisfer la demanda, atorgant hipoteques de fins el 100% del valor de taxació i, 
per reduir l’esforç econòmic, de fins a 40 i 50 anys. Amb això es produeix una falsa 
imatge d’esforç econòmic en què el lloguer, d’un import similar a la hipoteca, és llençar 
els diners, doncs la propietat es considera una inversió de futur. Per això, la població 
que té aquesta opinió de la propietat s’embranca en hipoteques per valors desorbitats i 
per un període superior a la seva vida laboral, que sovint implica l’aval per part d’altres 
membres de la família i un elevat risc econòmic. 
 
Aquest cercle viciós comporta una espiral ascendent dels preus que dificulten cada 
cop més l’emancipació i la compra d’habitatges a aquells que disposen de pocs 
recursos econòmics. Sorgeixen així polèmiques al voltant dels minipisos de 30m2 i 
moviments socials que reivindiquen els seus drets d’habitatge com la Plataforma por 
una Vivienda Digna, V de Vivienda o el Taller contra la Violència Immobiliària i 
Urbanística. La problemàtica de l’habitatge i les dificultats en l’accessibilitat esdevenen 
un problema social que porta a mobilitzacions, sobretot per part del col·lectiu jove, i 
alternatives diverses com les que proposa l’arquitecte Santiago Cirugeda30. Però 
sembla que no són suficients per sensibilitzar el conjunt de la societat, tant de la 
problemàtica, com del risc que corren aquells que s’han hipotecat (sobretot els que ho 
han fet durant els darrers dos anys) en incrementar el tipus d’interès tal com està 
passant des de finals de 2005. 

                                                 
30 CIRUGEDA, S. (2007): Situaciones urbanas. Editorial Tenov. Barcelona 

SÍNTESI 
 

L’habitatge de propietat esdevé un valor en sí mateix que, perpetuat al llarg dels 
anys a través de les polítiques financeres i fiscals i el mercat hipotecari, arrela en 
els pensaments i criteris socials com a imaginari social. A més, la revalorització 
de l’habitatge no només perpetua aquest imaginari social, sinó que a més genera 
unes expectatives de valor sobre l’evolució previsible i esperada del preu de 
l’habitatge, la qual, donada la tendència alcista que ha experimentat el valor del 
mateix durant les darreres dècades, condiciona la decisió respecte el règim de 
tinença del mateix en favor de la propietat. 
 
Per accedir a l’habitatge en règim de propietat i assumir els compromisos i 
responsabilitats que comporta una hipoteca a llarg termini, es requereixen unes 
expectatives econòmiques familiars o individuals òptimes. És a dir, una situació 
econòmica òptima i amb una expectativa optimista que evolucioni favorablement i 
positivament per assumir responsabilitats a llarg termini. 
 
Ara bé, l’emancipació en sí mateixa no només depèn de l’habitatge de propietat. 
Els factors dels quals depèn l’emancipació es poden resumir en: la voluntat 
d’emancipació en sí mateixa (respon a una necessitat i un desig personal); a la 
capacitat econòmica i l’estabilitat laboral, que determinaran les expectatives 
econòmiques familiars i la possibilitat del procés d’emancipació; i a la renda 
permanent familiar (o nivell de despesa que pot assumir la llar en qüestió per fer 
front al cost de l’habitatge) que alhora influirà el preu de l’habitatge. 
 
I és en funció d’aquests factors i de la rellevància de cadascun d’ells que es 
determinen les diferents estratègies d’emancipació d’acord a la situació personal 
de cadascú. Les preferències es decanten generalment cap al règim de propietat. 
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2. Segona Transició Demogràfica 
formes de convivència i cohabitació 

 
 
El terme Transició Demogràfica31 s’ha utilitzat per explicar un canvi substantiu en el 
creixement i l’estructura de la població. La teoria demogràfica distingeix entre dues 
transformacions: la primera es refereix al creixement de la població mundial i explica el 
seu increment en els darrers 200 anys32, mentre la segona, té a veure amb els canvis 
que s’han produït en la convivència i la família. 
 
La teoria arrenca dels estudis iniciats pel demògraf Warren Thompson l’any 1929 i 
analitza el primer procés de transformació demogràfica de la societat preindustrial. 
Assenyala quatre fases o estadis referits als països avançats: 
 

Gràfic 4 Transició demogràfica 

 
Font: Wiquipèdia. Enciclopèdia lliure 

 
- Fase 1: Aquest primer estadi és el típic de les societats preindustrials fins el 

segle XVIII, amb unes taxes de natalitat i de mortalitat molt altes (i per tant amb 
un creixement natural molt lent). 

 
- Fase 2: correspon a l’estadi propi de països en vies de desenvolupament. Els 

índexs de mortalitat baixen de forma sobtada, gràcies a les millores en les 
tècniques agrícoles, les millores tecnològiques, els avenços en medicina i 
alfabetització..., i allarguen l’esperança de vida reduint la taxa de mortalitat. 
D’altra banda, com que les taxes de natalitat es mantenen molt altes 
incrementa molt la població.  

 
- Fase 3: s’inicia una important davallada dels índexs de natalitat motivada per 

diferents motius: l’accés a la contracepció, l’increment i l’allargament del 
període de formació de la dona, la incorporació de la dona al mercat laboral, 
l’accés a l’estat del benestar, el procés d’urbanització, la substitució de 
l’agricultura de subsistència per l’agricultura de mercat, juntament amb altres 

                                                 
31 Wiquipèdia. Enciclopèdia lliure 
32 Passant dels 1.000 milions d’habitants del 1800 als 6.500 milions de l’actualitat 
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canvis socials. Paral·lelament, la taxa de mortalitat continua reduint-se, el qual 
es tradueix en una població total relativament elevada.  

 
- Fase 4: el darrer estadi és el propi de les societats postindustrials i es 

caracteritza perquè la taxa de mortalitat es situa als mínims i la de natalitat 
s’iguala; conseqüentment, la població total torna a estancar-se.  

 
- Possible fase 5: Tot i que el model original de Transició Demogràfica descrit 

per Warren Thompson presenta només quatre estadis o etapes, actualment 
s’accepta la irrupció d’una cinquena fase en la qual el creixement de la població 
no està estancat sinó que, fins i tot, es registra un creixement natural de la 
població negatiu, atès que les taxes de natalitat són tan baixes que cauen per 
sota les taxes de mortalitat. 

 
Ara bé, un cop introduït el concepte de transició demogràfica i les característiques de 
la primera d’aquestes transicions que finalitza amb l’estructura demogràfica de la 
societat postindustrial, cal analitzar les característiques d’aquesta societat. Així, des de 
finals dels anys seixanta, als països de la Unió Europea s’ha produït una mutació tant 
en la construcció social de les edats com en les relacions de gènere. El seu impacte 
en l’evolució demogràfica ha estat molt important i alguns autors ja parlen de la 
Segona Transició Demogràfica. Aquesta transició als països del sud de la Unió 
Europea va iniciar-se a la meitat dels anys setanta i, diferenciant-se dels països 
septentrionals, s’ha caracteritzat pel retard i l’alta intensitat de les transformacions que 
han tingut lloc, coincidint amb una etapa de reestructuració econòmica. Serà durant 
aquest període que els països mediterranis canviaran el signe del seu saldo migratori 
(de negatiu a positiu). (Domingo, A. 2002) 
 
Aquests canvis en el comportament demogràfic han afectat sobretot la família, 
repercutint tant en la seva formació com en la seva estructura. Entre d’altres cal 
destacar: retard i caiguda de la nupcialitat, desinstitucionalització del matrimoni, 
reducció de les dimensions de la llar, creixement del nombre de famílies 
monoparentals, de famílies reconstituïdes,... I prenen tanta rellevància que es 
comença a parlar de la Segona Transició Demogràfica (D. J. Van de Kaa (1988); 
Ron Lesthaeghe (1992)), en referència a la teoria de la transició demogràfica que 
explica el modern creixement de la població a Europa, passant d’uns nivells de 
mortalitat i fecunditat elevats a uns nivells molt baixos.  
 
Es tracta d’un nou ordre demogràfic que afecta als canvis que incideixen directament 
en la formació i dissolució de les llars i famílies així com en les maneres de 
d’organitzar la convivència. És per tant, la teoria dels canvis familiars. 
 
A més de nivells de fecunditat inferiors al nivell de reemplaçament i sostinguts en el 
temps, la segona transició demogràfica, es caracteritza per: l’increment de la solteria; 
el retard del matrimoni; la postergació del primer fill; l’expansió de les unions 
consensuals; l’expansió dels naixements fora del matrimoni; l’increment de ruptures 
matrimonials i, la diversificació de les modalitats d’estructuració familiar. 
 
Mentre la primera transició demogràfica tenia com a components centrals les 
tendències de la fecunditat i la mortalitat, la segona opera sobre la base d’una relativa 
estabilitat a ambdues variables demogràfiques (a nivells molt baixos, en particular una 
fecunditat estacionària en nivells inferiors al de reemplaçament), però amb 
transformacions profundes en matèria de nupcialitat, del calendari de la fecunditat i de 
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la formació, consolidació i estructuració a llarg termini de la llar. Transformacions que 
es poden distingir en tres fases33: 
 

- Primera fase (de 1960 a 1970): es caracteritzaria per I'increment dels divorcis 
en aquells països on estaven legalitzats, la conseqüent disminució en la durada 
dels matrimonis i el progressiu retard en el calendari nupcial. Paral·lelament, 
com a conseqüència de la davallada de la nupcialitat i de l’extensió dels 
mètodes anticonceptius, descendeix la fecunditat a totes les edats i es produeix 
el final del baby boom. 

 
- La segona fase (1970 a 1985) es distingeix per l’aparició de la cohabitació 

prematrimonial,que compensa la davallada de la nupcialitat, i l’increment dels 
naixements extramatrimonials, d’ací que es parli de desinstitucionalització de la 
família. 

 
- La tercera fase (a partir de 1985) es caracteritza per l’estabilització de les taxes 

de divorci allà on havien assolit els nivells més alts i l’extensió de la cohabitació 
postmarital i de l’anomenat LAT (Living Apart Together), és a dir, la formació de 
parelles on els cònjuges mantenen residencies separades. Quant a la 
fecunditat, es verifica una incipient recuperació a les darreries del període 
començant per les dones majors de trenta anys, mentre que en edats més 
joves la davallada s’atura, sigui perquè s’ha arribat als nivells més baixos, sigui 
perquè persisteix el fenomen de la fecunditat adolescent. Tot i considerar el 
paper de la dona com a factor desencadenant d’aquest procés, les 
interpretacions sociològiques de la segona transició demogràfica tendeixen a 
buscar la causalitat de les transformacions demogràfiques i, a la fi, de I’evolució 
de la formació i l’estructura familiar en l’adopció d’un sistema de valors centrat 
en la privatització, la individualització i la desinstitucionalització. 

 

Gràfic 5 Taxes específiques de fecunditat de la RMB (1986-2004) 
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Font: Padrons de l’IDESCAT. Elaboració pròpia 
 
Els nivells actuals de fecunditat dels països mediterranis són dels més baixos (amb un 
1,3 a Espanya), per sota dels nivells escandinaus. Així ho demostra el gràfic 5, amb 
les taxes específiques de fecunditat, doncs no només s’ha retardat l’edat mitjana del 
primer fill, també s’ha reduït la intensitat d’aquesta. Les taxes específiques de 
                                                 
33 DOMINGO, A.; MIRET, P. (1996): Un dubtós retorn: evolució de la família a Catalunya 1975-2001. 
Revista Catalana d’Etnologia, 8: pp. 54-61. Centre d’Estudis Demogràfics. Barcelona 
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fecunditat mostren un retard important de l’edat a la maternitat. Retard que es produeix 
en tres aspectes: la menor proporció de dones de menys de 30 anys amb fills, si el 
1986 la majoria dels naixements (el 65%) eren fruit de dones de menys de 30 anys el 
2004 són una quarta part (menys de la meitat dels de 1986, el 26%). Amb el 
conseqüent retard de l’edat mitjana de la fecunditat, i del grup modal o de màxima 
fecunditat que si bé al 1986 era als 25-29 anys, ja des de 1996 és als 30-34 anys. I, 
finalment, la proporció de mares amb més de 34 anys es duplica (de l’11% el 1986 al 
21% el 2004), arribant gairebé a la mateixa proporció de mares menors de 30 anys. 
S’ha produït, per tant, un canvi estructural en què el retard de la fecunditat s’ha 
accentuat progressivament: les noves generacions que s’incorporen a l’edat fèrtil 
aplacen cada vegada més l’inici de la reproducció, malgrat el factor contrari de la 
immigració estrangera que contribueix a frenar el retard de la fecunditat. 
 
La segona transició demogràfica, a partir de mitjans anys vuitanta, comporta canvis 
estructurals i institucionals en les formes de convivència i cohabitació que han 
influenciat al procés d’emancipació i la formació de la llar. Ara bé, a Espanya aquesta 
transició es porta a terme anys més tard, doncs, durant el règim franquista es 
promulgava un model de societat tradicional, basada en la institució  del matrimoni i en 
la religió catòlica i apostòlica, que fomentava la família extensa i nombrosa. Amb 
l’aïllament d’Espanya de la resta del món durant el règim franquista aquest model de 
societat no tenia alternatives possibles, ni tant sols existia un referent legal de la 
ruptura del matrimoni, i encara menys alternatives ni socialment ni, encara menys, 
legalment acceptades a aquest.  
 
Durant la transició a la democràcia i el govern de la UCD es manté el model de família 
tradicional i no és fins el 1981 que s’aprova la llei del divorci. Amb l’obertura de les 
fronteres espanyoles la influència de la resta de països i el desig de conèixer altres 
realitat s’intensifiquen. Un dels canvis més transcendentals es produeix el 1985 amb la 
llei de despenalització de l’avortament34, que permet interrompre l’embaràs en cas de 
malformació del fetus, violació o perill per a la salut física o psíquica de la dona35.  
 
Aquests canvis legislatius es van produir amb molt retard en comparació amb la resta 
d’Europa i en un context polític i social molt característic, amb una recent inaugurada 
democràcia i obertura de fronteres després dels 40 anys de dictadura franquista. 
L’obertura de fronteres i l’arribada de turistes estrangers al país van començar a obrir 
la forma de pensar de la població espanyola, sobretot arrel de l’adhesió a la Unió 
Europea el 1986 i les Olimpíades de Barcelona el 1992. Així, la mentalitat espanyola 
es va començar a europeïtzar i els aspectes de la vida privada a tractar a l’esfera 
pública i regular legislativament. No només s’estableix un nou marc legal, també es 
produeixen canvis socials i familiars transcendentals en l’esfera privada tot obrint-la i 
compartint-la. Canvis que troben el seu paral·lelisme en la desinstitucionalització ja no 
només del matrimoni sinó de l’església i fins i tot de la religió.  
 
Així, tal com explica Cristina López36 els canvis familiars que configuren la Segona 
Transició Demogràfica es poden resumir en tres factors: 
 
 
 

- Nupcialitat: Matrimoni, divorci i cohabitació: 
                                                 
34 Ley Orgánica 9/1985 de Reforma del Aborto, article 417 bis del Codi Penal 
35 Fins aleshores les dones que volien interrompre l’embaràs ho feien de forma il·legal i clandestina o bé 
marxaven a Londres, on l’avortament és legal des de 1968 
36 LÓPEZ, C. (2003): Transformaciones de los hogares y las familias en la sociedad de la información 
Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. Barcelona 
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La cohabitació augmenta i a vegades compensa la caiguda de la nupcialitat; 
doncs representa una alternativa al matrimoni. Ara bé, el mosaic de situacions 
de cohabitació és molt variat: prenupcial, postmarital, permanent, Living Apart 
Together. 
D’altra banda, incrementen la divorcialitat i les ruptures; el qual suposa un 
augment del nombre de llars i, sobretot, de llars en transició. Aquesta és la clau 
que explica la reversibilitat de les formes de convivència i la fractura amb un 
model unilinial. Doncs, la possibilitat de la ruptura i la cohabitació atorga als 
individus la possibilitat de realitzar unes biografies “escollides” i amb possibilitat 
de canvi, tot deixant d’estar planificades externament. 
La paradoxa recau en la rellevància de la parella malgrat la 
desinstitucionalització del matrimoni i en la creixent valorització dels fills tot i la 
reducció en el seu nombre.  

 
- Fecunditat i fecunditat extramatrimonial: 

La caiguda de la taxa de fecunditat i el retard de la mateixa són característiques 
pròpies de les societats postindustrials. Fruit de la realització de la biografia 
personal i de la individualització la fecunditat es produeix després d’una llarga 
reflexió per la valorització i l’esforç econòmic i personal que suposa. Ara bé, 
això és possible gràcies a la innovació tecnològica i al control de la 
contracepció, que permet triar el moment de fecunditat. Igualment, la 
desinstitucionalització del matrimoni i la diversitat de formes de relació 
incideixen en l’increment de les taxes de fecunditat extramatrimonials. 
 

- Mortalitat i esperança de vida: 
L’allargament de l’esperança de vida es deu a les millores sanitàries i les 
millors condicions de vida; però aquest allargament suposa una major 
coexistència de generacions que, a Europa, suposa un allargament de la 
convivència a les llars familiars i un allargament de les llars independents. És 
en aquest context quan es produeix el procés de generalització i extensió 
(Roussel (1995)) de les llars o la verticalització de la família (Cabré et. Alt. 
(2000)).  

 
- Migracions: 

Finalment, i oblidades a la Segona Transició Demogràfica, hi hales migracions, 
molt importants en el context demogràfic i social d’avui en dia. I que, al cas que 
aquí interessa, la presència d’estrangers no comunitaris condueix a l’increment 
de les llars que es manifestaven en retrocés. Així doncs, augmenten les llars 
sense nucli, les llars extenses i múltiples. 

 
Les formes de relació i de convivència han canviat a la societat post-industrial37; els 
nous models familiars es caracteritzen per la pluralitat de formes de convivència i 
residència i per la diversitat d’itineraris per formar i dissoldre llars i famílies. S’ha 
acabat el cicle de la vida que començava amb l’emancipació a través del matrimoni, 
segueix amb el naixement i la criança dels fills, continuava amb l’emancipació 
d’aquests fins que finalment un dels cònjuges moria i d’aquesta manera es dissolia la 
unitat familiar. 
 
Avui els itineraris són múltiples i reversibles. L’impacte de la ruptura o l’increment de 
les unions consensuals són expressió de la desinstitucionalització familiar i sorgeixen 
com a conseqüència del procés d’individualització i de la cerca de seguretats a l’hora 
de construir la biografia individual. Des de l’aprovació del divorci les parelles són més 

                                                 
37 Beck, U.; Beck-Germstein, E. (1998): El normal caos del amor. Barcelona. El Roure 
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susceptibles a crear-se, trencar-se i refer-se de nou amb altres membres, en 
conseqüència han aparegut les parelles de fet38 i les llars formades per grups de 
persones independents. Mostra d’aquests canvis en les formes de relació i de 
convivència és l’acceptació de les parelles homosexuals legalment a través dels 
matrimonis homosexuals39. 
 

Gràfic 6 Edat mitjana de primonupcialitat per sexe Catalunya. 1986-2005 
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Font: IDESCAT. Elaboració pròpia 
 
Ens trobem doncs en una societat post-industrial on es potencia la biografia 
personal40 per davant de tot i que fins i tot precedeix la vida emocional. És la persona 
jove en ella mateixa i en la seva relació amb els altres que crea una biografia personal 
a dur a terme que respongui a llurs necessitats i aspiracions tant personals com 
socials. La globalització ha establert l’aprenentatge com a instrument indispensable 
per desenvolupar-se laboralment, ampliant-se el període de formació (teòrica i 
pràctica), amb el conseqüent retard de l’entrada al món laboral i de l’emancipació i/o 
creació de la família. Una mostra d’aquest retard a l’emancipació i la formació de la llar 
és l’edat mitjana de primonupcialitat dels darrers anys, que no ha deixat d’incrementar 
(gràfic 6). 
 
Ara bé, el procés d’aprenentatge amplia les seves fronteres traspassant el terreny 
públic i inserint-se en el privat. Així, en la biografia personal i el procés d’aprenentatge 
també s’inclou un procés d’aprenentatge emocional, amb els conseqüents canvis de 

                                                 
38 Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella. Amb la creació del registre municipal voluntari 
de parelles de fet, que té per finalitat inscriure les parelles que convisquin amb una anàloga relació 
d’afectivitat a la matrimonial, amb l’objectiu d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica 
d’aquestes parelles. 
39 LEY 3/2005, de 8 de abril, de modificación de la Ley 9/1998, del Código de Familia, de la Ley 10/1998, 
de uniones estables de pareja. 
LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio. 
40 BECK, U.; BECK-GERMSTEIN, E. (1998): El normal caos del amor. Barcelona. El Roure. 
LÓPEZ, C. (2003): Transformaciones de los hogares y las familias en la sociedad de la información. 
Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. Barcelona 
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parella (sovint poc estable) i fins i tot de cohabitació. Canvis que sobretot han incidit en 
la família i la parella. Arrel de la recent feminització de la vida pública, o potser més 
aviat de la menor masculinització d’aquesta, el desig de realització d’una biografia 
personal pròpia correspon igualment a les dones, que allarguen i incrementen la seva 
formació per aspirar als mateixos llocs de treball que els seus companys. Per entendre 
la transformació demogràfica esdevé un element clau la recent incorporació de la dona 
al mercat de treball, però sobretot la voluntat d’aquesta incorporació per llur realització 
personal; la qual ha comportat transcendentals canvis en l’estructura i la vida familiar.  
 
Citant a López, C41, i alhora la matriu de triple entrada que va elaborar Van De Kaa 
(1988),  que considerava tres dimensions dels processos de canvi social: estructural, 
cultural i tecnologia i com aquests influenciaven en les tres unitats socials, individu, 
grups primaris i grups secundaris, es resumeix el procés de transformació social i 
estructural: 
 
Estructura: 
Els canvis en l’estructura social han produït un increment del benestar i, en 
conseqüència, de la qualitat de vida; on es reforça l’individualisme. Donat que a la 
societat postindustrial la supervivència no suposa una preocupació, incrementa la 
llibertat per dedicar-se al propi interès personal. I, arrel de la desfamiliarització de la 
família, especialment per a la dona. Així doncs, la planificació de la biografia individual 
condueix a una multitud d’itineraris i per tant, a una flexibilització dels models; però 
paral·lelament, la cerca de la realització personal augmenta els costos d’oportunitat 
dels compromisos a llarg termini (matrimoni i paternitat/maternitat). 
 
Cultura: 
El pas dels valors materialistes als postmaterialistes suposa un major individualisme a 
partir del qual la persona, emancipada dels rols tradicionals, és al responsable de la 
seva pròpia trajectòria. És en aquest context que es produeix l’aparició de la dona com 
a ciutadana de ple dret.  
En aquest context de major llibertat, fins i tot en la tria de la forma de convivència, 
l’amor i la felicitat esdevenen dos factors claus: la relació afectiva serveix per construir 
un univers comú d’expectatives, així, l’amor es converteix en l’epicentre de la vida. I, 
donat que la finalitat última és la felicitat (que fins i tot justifica la ruptura), cada cop 
s’exigeix més en les relacions afectives. Relacions més igualitàries que suposen el pas 
d’una família complementària (amb una asimetria de rols en funció del gènere) a una 
família igualitària, en la qual s’equiparen els rols salvant la pròpia individualitat; la clau 
de la qual és la incorporació de la dona al mercat laboral amb el reconeixement social 
que suposa. 
 
Tecnologia: 
Finalment, el darrer factor propi de la societat de la informació és la tecnologia i la 
modernització i els avenços tècnics que augmenten el benestar i reverteixen en un 
major confort de les ciutats i a l’interior de les llars. I impliquen un canvi en les formes 
de relació i de comunicació. 
 
Per tant, la satisfacció i realització de la biografia personal sovint provoca el retard de 
l’emancipació, que resta subjecte al desenvolupament personal, laboral i econòmic 
que igualment s’amplia. Paral·lelament, el procés d’aprenentatge insereix a l’esfera 
privada, la desinstitucionalització del matrimoni, l’acceptació i el reconeixement social, i 
fins i tot institucional, de la convivència en parella sense passar pel matrimoni; 

                                                 
41 LÓPEZ, C. (2003): Transformaciones de los hogares y las familias en la sociedad de la información 
Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. Barcelona 
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juntament amb els canvis que ha comportat la societat de la informació que inclou 
nous riscos, fan més vulnerables i variables les diferents situacions de l’esfera pública i 
de l’esfera privada. Convertint així les situacions personals en vulnerables per se, en 
dependència de la cada cop més individualista realització del projecte de vida (o 
biografia personal) que en primer lloc retarda l’emancipació i en segon lloc exposa les 
formes de convivència i la tipologia de la llar a la vulnerabilitat del projecte de vida 
canviant en funció del cicle vital. Apareixen així noves formes de convivència i 
d’estructuració de la llar en funció de les necessitats i característiques del cicle de vida 
i el moment del projecte de vida.  
 

- És el cas dels pisos d’estudiants en l’allargament i ampliació del període de 
formació, que porta a la cohabitació de diferents estudiants de similars edats 
(es coneguessin o no amb anterioritat). 

- Un cas similar és la cohabitació amb amics que respon més a l’allargament de 
l’estabilitat professional i laboral i a la formació d’una parella estable amb la 
qual emancipar-se. 

- L’alternativa a aquesta darrera llar és la llar unipersonal o de les Living Apart 
Together, que ha incrementat respecte períodes anteriors (a la Regió 
Metropolitana de Barcelona ha incrementat en un 75% entre 1991 i 2001, 
passant de representar el 13,6% de les llars el 1991 al 20,3% el 2001) 

- i les llars nuclears d’origen que mantenen la persona jove a la llar, malgrat 
sovint disposi d’autonomia econòmica, fins que aquesta es trobi en una situació 
òptima per emancipar-se (situació que depèn de diferents aspectes: laboral, 
econòmic, de realització professional, capacitat personal i/o emocional).  

- També són significatives les llars formades per parelles (especialment la 
convivència prenupcial o les parelles que no estan casades, malgrat moltes 
d’aquestes a la llarga ho facin) sense descendència que, malgrat tractar-se 
d’una tipologia més clàssica, destaca per llur augment arrel de la 
desinstitucionalització del matrimoni (i de llur retard), i de la reducció de la taxa 
de natalitat (i del retard de l’edat en què es té el primer fill/a).  

- Com a conseqüència de les dissolucions de parelles i matrimonis 
s’incrementen les llars unipersonals, les monoparentals i les noves llars de 
reagrupacions o les llars postmaritals permanents, així com les diferents 
opcions de cohabitació de diversos nuclis i persones per fer front a la nova 
realitat de desunió, ja siguin temporals o permanents, voluntàries o necessàries 
per fer front a les despeses,... 

- Finalment, com a conseqüència de l’allargament de l’esperança de vida, cada 
cop hi ha més llars de niu buit de més edat. Es tracta d’un procés un xic 
antagònic, doncs, si d’una banda es produeixen més tard per la major 
permanència de llurs descendents a la llar d’origen, de l’altra perduren més en 
el temps (i per tant, incrementa l’edat de principalitat) per l’allargament de 
l’esperança de vida; que alhora es pot convertir fàcilment en llar unipersonal si 
un/a dels membres mor. 

Aquestes transformacions tant intenses en l’evolució demogràfica42, que als països de 
l’Europa Occidental es produeixen des de la segona meitat de la dècada dels anys 60 i 
que a Espanya es donen amb la fi de la dictadura franquista, porten a parlar d’un nou 
ordre demogràfic o Segona Transició Demogràfica (Van de Kaa, 1987 i Lesthaeghe, 
1991). Canvis que, com s’ha esmentat anteriorment, consisteixen en la caiguda i el 
retard de la fecunditat i la nupcialitat; en l’increment de ruptures i l’aparició de noves 
formes de convivència. Retards provocats pel desig de satisfer la biografia personal i 
l’allargament del període de formació, i ruptures com a conseqüència del canvi 
                                                 
42 Pujadas, I.; López, C. (2005): Hogares y cambios residenciales: La diferenciación espacial de los 
hogares en la región metropolitana de Barcelona 1986-2001. Cuadernos Geográficos, nº 36, 2005, 
Universidad de Granada 
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estructural i social de la institució del matrimoni i la perpetuïtat del mateix arrel de la 
prevalença de la satisfacció i realització personal per davant dels compromisos 
socialment establerts. En definitiva, es tracta de canvis en les llars, en la seva formació 
i dissolució així com en les formes de convivència i de residència. Que, tal com 
indiquen Pujadas i López (2005), es produeix una diferenciació espacial en l’evolució 
dels indicadors de fecunditat, nupcialitat i estructura a la Regió Metropolitana de 
Barcelona on, la ciutat central, per l’anonimat que permet, és la primera en representar 
les noves formes de convivència i de residència, que mica a mica s’estenen i 
generalitzen.  
 

Taula 1 Proporció de llars segons el tipus de nucli per corones.2001 
Barcelona Àrea Central 1ª corona 2ª corona TOTAL

Unipersonals 26,15 16,89 15,35 17,34 20,32
Sense nucli de més d'una persona 5,51 3,49 2,91 3,2 4,08
Llars nuclears simples 59,09 69,74 72,13 69,09 65,81
Parelles sense fills sense altres persones 19,43 20,33 20,52 20,95 20,22
Parelles amb fills sense altres persones 30,52 41,43 44,46 41,09 37,58
Pares sols amb fills sense altres persones 1,49 1,31 1,31 1,33 1,39
Mares soles amb fills sense altres persones 7,65 6,67 5,84 5,72 6,63
Llars nuclears extenses 7,53 7,74 7,37 7,91 7,68
Parelles sense fills amb altres persones 2,48 2,24 1,99 2,33 2,33
Parelles amb fills amb altres persones 3,15 3,8 3,88 4,05 3,65
Pares sols amb fills amb altres persones 0,38 0,38 0,35 0,4 0,38
Mares soles amb fills amb altres persones 1,53 1,32 1,15 1,13 1,32
Llars múltiples 1,72 2,15 2,24 2,47 2,11
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Font: Cens de 2001 de l’IDESCAT. Elaboració Pujadas, I; López, C. (2005)43 
 
Però si bé és cert que Barcelona, amb els percentatges més reduïts de llars 
unipersonals (del 59,1%), és on més es manifesta la Segona Transició Demogràfica, 
també és cert que, donat que es tracta d’una ciutat més envellida que el conjunt de la 
RMB44, la reducció i el retard de la fecunditat i la nupcialitat es donen de forma més 
manifesta. Doncs la resta de municipis, que han crescut especialment en termes 
demogràfics arrel de la migració de població, ho han fet sobretot per joves, procedents 
de Barcelona que no podien fer front al pagament de l’habitatge i han migrat a la 
recerca, bé d’una millor qualitat de vida, bé d’habitatges més assequibles. 
 
No s’ha de devaluar la problemàtica pel fet que la natalitat es redueixi, doncs si el 
supòsit d’Anna Cabré, en el seu estudi titulat volverán tórtolos y cigüeñas45, a partir del 
qual determinava que la població tendiria a incrementar la taxa de natalitat tal com ha 
succeït i, per tant, a mig i llar termini incrementarà la demanada d’habitatges joves. A 
les aportacions de l’Anna Cabré cal afegir-hi les discussions que proposaren els 
seminaris urbans I i II del CCCB46, posen de manifest la rellevància d’aquesta 
problemàtica amb llurs reflexions entorn a l’edat d’emancipació dels joves i les causes 
de perquè se’n retarda, així com del preu de l’habitatge i la tipologia i la manera en què 
es formen les llars joves, que es complementa amb les teories sociològiques 
contemporànies. Aquests estudis relacionats amb la matèria de l’habitatge jove i de 
l’emancipació d’aquests, entre d’altres, són els antecedents més clars pel que fa a 

                                                 
43 Pujadas, I.; López, C. (2005): Ob. Cit. 
44 Mentre Barcelona té un 21% de la població de més de 64 anys, el percentatge de població anciana de 
la RMB és del 16,5%. 
45 CABRÉ, A. (1992): Volverán tórtolos y cigüeñas. Alianza editorial. Madrid. 
46 CCCB (1997): Seminaris Urbans 1er. La edad de emancipación de los jóvenes. Ricard Vergés Escuín 
ed.  
CCCB (1997): Seminaris Urbans 2on El precio de la vivienda y la formación del hogar. Ricard Vergés 
Escuín ed. 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 35

l’estudi de la matèria en qüestió. Sense oblidar tampoc la ja no tant recent polèmica 
dels habitatges de 30m² i les reivindicacions dels moviments socials creats arrel de la 
problemàtica.  
 
Així doncs, es tracta d’un tema d’actualitat i que respon a la demanda actual 
d’habitatge assequible, però sobretot a la demanda que es produirà a mig i llarg termini 
amb l’increment de la taxa de natalitat que pronosticava Anna Cabré. Però, si 
l’emancipació ja no només es dóna mitjançant la institució del matrimoni, no només  
calen habitatges per a matrimonis i famílies, a més, els joves han de poder-se 
emancipar abans de crear la seva família i, per tal de fer-ho calen habitatges que 
s’adiguin a les seves necessitats i que siguin accessibles a les seves butxaques. 
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SÍNTESI 

 
 
Les darreres dècades del segle XX es caracteritzen per una sèrie de canvis 
demogràfics i socials que incideixen en l’estructura i la formació de la llar. 
En primer lloc, es sobrevalora la realització i satisfacció d’una biografia 
personal i individual. La realització de la mateixa requereix d’un temps que 
sovint es tradueix en un retard de l’emancipació que resta subjecta al 
desenvolupament personal, laboral i econòmic que igualment s’amplia. 
 
Paral·lelament, el procés d’aprenentatge insereix a l’esfera privada, la 
desinstitucionalització del matrimoni, l’acceptació i el reconeixement social, 
i fins i tot institucional, de la convivència en parella sense passar pel 
matrimoni; juntament amb els canvis que ha comportat la societat de la 
informació que inclou nous riscos, fan més vulnerables i variables les 
diferents situacions de l’esfera pública i de l’esfera privada. Convertint així 
les situacions personals en vulnerables per se, en dependència de la cada 
cop més individualista realització del projecte de vida (o biografia personal) 
que en primer lloc retarda l’emancipació i en segon lloc exposa les formes 
de convivència i la tipologia de la llar a la vulnerabilitat del projecte de vida 
canviant en funció del cicle vital. Apareixen així noves formes de 
convivència i d’estructuració de la llar en funció de les necessitats i 
característiques del cicle de vida i el moment del projecte de vida.  
 
Els canvis demogràfics i, en menor proporció socials, de la Segona 
Transició Demogràfica determinen la realització de la biografia personal. 
La caiguda i el retard de la fecunditat i la nupcialitat provocats pel desig de 
satisfer la biografia personal i l’allargament del període de formació. De 
l’increment de ruptures que es produeixen com a conseqüència del canvi 
estructural i social de la institució del matrimoni i la perpetuïtat del mateix 
arrel de la prevalença de la satisfacció i realització personal en nom de 
l’amor i la felicitat per davant dels compromisos socialment establerts. Així 
com de l’aparició de noves formes de convivència canviants entorn les 
necessitats presents com a conseqüència dels canvis culturals i socials que 
en última instància afecten les llars que, en nom de l’amor i la felicitat es 
tornen tant canviants i transitòries com llurs protagonistes requereixin. 
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3. el procés d’emancipació 
 
 
L’emancipació porta implícita la llibertat, remet a l’alliberament i la independència 
personal davant la integritat humana i social consolidada. El període de joventut és 
aquell que es troba entre la infància i la vida adulta; respon a paràmetres demogràfics, 
però també a la realitat i al reconeixement social del seu entorn. Així, si el període de 
vida adulta es caracteritza per l’autonomia personal, econòmica i social i el de la 
infància per la seva dependència, el de joventut és el moment en què s’assoleixen els 
reptes i les característiques per passar a la vida adulta. Però aquests reptes han anat 
canviant, s’han ampliat i allargat en el temps, de manera que l’etapa de joventut s’ha 
ampliat durant els darrers anys. 
 
Així doncs, d’acord amb Pau Miret (1997), l’emancipació és el canvi que es produeix 
de la dependència de la joventut a l’autonomia de la vida adulta, mentre l’emancipació 
residencial, és la transició que suposa abandonar per primer cop el domicili on 
s’estava convivint des de sempre amb la família d’origen per formar una llar 
independent i iniciar la vida adulta.  
 
Si per arribar al període de vida adulta és necessària una autonomia personal, aquest 
fet requereix d’una maduració fortament condicionada per l’edat, en tant que adult 
fisiològic, però també d’una situació econòmica i/o laboral, en tant que adult social, que 
permetin l’autonomia econòmica i laboral i, finalment, per la disposició d’un habitatge 
(sigui en règim de lloguer, de propietat, cedit,...) on formar-hi una nova llar 
independentment de la d’origen. Tot i que la consolidació d’aquesta etapa també 
depèn del reconeixement i l’acceptació social de la nova situació. Per tant, la joventut 
és l’etapa en què encara no s’han assolit aquests aspectes però en canvi es disposa 
de certa autonomia. 
 
Intentar posar una edat a la joventut és difícil, tal vegada foren les persones majors 
d’edat, o potser les que estan en edat de treballar,... però quina és l’edat en què 
finalitza l’etapa? Potser quan s’acaben els estudis universitaris... sobre els 25 anys, o 
quan s’aconsegueix un treball estable; però quan s’aconsegueix? En societats 
pretèrites, quan la divisió social es basava en l’edat els rituals d’iniciació que marcaven 
la frontera entre dues edats i el pas d’una a l’altra, però en la societat actual aquesta 
transició és progressiva amb equivalents moderns dels rituals que tendeixen a 
desaparèixer, és el cas del servei militar en el cas dels homes o l’edat de casar-se en 
el de les dones (Fernandez, J.A. (1997)). 
 
I és que cada cop els límits són més difusos, amb fronteres menys estables i rígides i 
cada cop més lligades a la relació amb l’activitat. D’acord amb aquesta segueix estant 
poc clar el límit i el pas d’un grup d’edat a la consolidació del següent doncs, temps 
enrere, quan la feina estable s’aconseguia recent acabats els estudis universitaris, la 
joventut finalitzava als 25 anys, edat al voltant de la qual es situava la mitjana de 
primonupcialitat i poc abans de l’edat en què es tenia el primer fill. Però actualment el 
procés d’aprenentatge s’ha allargat, no només per l’increment dels estudis, també per 
l’aprenentatge i la formació en el mateix mercat laboral, que s’ha allargat igualment. 
Amb els contractes de pràctiques, les beques de formació i els contractes temporals, 
entre d’altres, juntament amb l’elevada competitivitat laboral en els sectors més 
preparats, assolir una estabilitat laboral i econòmica cada cop requereix més temps. A 
més, entrada la Segona Transició Demogràfica amb la situació de precarietat tant 
econòmica i laboral com personal, que caracteritza la societat post-indusatrial, pendent 
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de la satisfacció de la biografia personal i immers en un moment de canvis en la forma 
de cohabitació i de residència, el període s’allarga.  
 
I és que els efectes de la Transició Demogràfica tenen els seus efectes en el cicle de 
les llars amb una major nuclearització de les mateixes, doncs la reducció i retard de 
les taxes de natalitat i mortalitat i la conseqüent reducció de la dimensió de la llar 
provoquen una contracció sostinguda de la grandària de les unitats (familiars o no) 
convivencials. A més, l’increment de l’esperança de vida comporta l’increment de les 
llars bipersonals de niu vuit i les unipersonals en les edats més avançades de la 
vellesa (Garrido, L.; Requena, M. (1997)).  
 
A més, al desig de realització personal s’hi afegeixen els riscos de la societat post-
industrial, on els riscos naturals són substituïts pels que crea l’home (Beck,1986). Per 
tant, paral·lelament a l’increment de les opcions i de presa de decisions, incrementa el 
risc d’error, el qual requereix d’una major reflexió. Aquesta situació d’incertesa en la 
presa de decisions per l’increment de situacions intermèdies i poc definides, marca el 
període de joventut, en què es trien opcions que marcaran llur futur. A més, la 
precarietat laboral y personal que caracteritza els joves en aquesta era els pot induir a 
retardar el procés d’emancipació a l’espera d’una major estabilitat. 
 

Gràfic 7 Població juvenil (de 20 a 34 anys) segons la seva relació amb l’emancipació 
per sexe. Catalunya 1977-2006 
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Font: EPA. Dades facilitades per la Secretaria General de la Joventut (i l'IDESCAT).  

Elaboració pròpia 
 
Mostra d’aquest retard, així com dels diferents ritmes d’emancipació en funció del sexe 
s’aprecien al gràfic 6, en què es posa de manifest la poca proporció de joves 
emancipats en una edat molt raonable que comprèn el primer quinquenni de la 
trentena. La major proporció de dones emancipades en tot el període analitzat, que al 
final escurça distàncies amb el sexe masculí, i com ha evolucionat aquest procés 
d’emancipació, amb un progressiu retard fins l’entrada al segle XXI, en què comencen 
a recuperar-se els ritmes del principi del període, sobretot en el sexe masculí. Però, a 
més, permet treure conclusions estructurals del procés d’emancipació, doncs aquesta 
major proporció de dones emancipades en tot el període amb una distància constant 
amb els homes, juntament a la importància de la parella (i fins i tot del matrimoni) com 
a forma majoritària d’emancipació, mostren una emancipació tardana lligada a la 
parella, en què la dona és més jove que l’home. De totes maneres l’inici de la 
recuperació dels percentatges d’emancipació de principis del segle XXI i l’escurçament 
de la distància entre sexes reflecteixen el període d’expansió econòmica i de flexibilitat 
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hipotecària i un possible canvi en l’estructura de les llars i el procés d’emancipació en 
tant que desvinculació de la parella (o, si més no del matrimoni). 
 
Així, el procés d’emancipació, les causes que el motiven i/o l’endarrereixen/dificulten i 
els canvis que comporta i implica tant personalment com socialment són l’àrea 
d’anàlisi de l’estudi. Canvien els cicles vitals tant de les persones com de les llars vers 
una major flexibilització i temporització de les etapes evolutives que, alhora afecten 
igualment els cicles evolutius de les llars. Per tant, es tenen en compte, d’una banda, 
els aspectes objectius com l’allargament del període de formació, la situació laboral o 
el nivell d’ingressos i de l’altra, els aspectes subjectius com el nivell de conformitat 
amb llur situació, la relació amb la família d’origen o el grau de llibertat de què 
disposen. 
 
Però si bé aquests canvis porten a una major flexibilitat i diversitat de situacions, amb 
un ventall més ampli d’opcions, que alhora es corresponen amb els respectius riscos; 
el parc d’habitatges que existeix no es correspon amb la situació dels joves, doncs es 
tracta d’un parc rígid, bàsicament lliure i de propietat que no facilita la flexibilització i 
temporització dels cicles de vida i les llars, amb el conseqüent retard de l’emancipació. 
Ja des de mitjans dels anys vuitanta s’aprecia un retard en el calendari de 
l’emancipació47 malgrat l’elevada taxa d’activitat, doncs es comença a apreciar 
l’efecte de la precarietat laboral de la joventut ocupada i l’allargament del període 
formatiu (J. A. Fernández (1997))48. 
 
Diversos autors han analitzat el retard de l’emancipació i de la maduresa social de la 
població jove, així com els diferents camins que homes i dones trien en llur trajectòria 
de vida. Tots ells coincideixen en la diferència entre sexes, a partir de la qual les dones 
s’emancipen abans que els homes. A més, a partir de les dades de l’Enquesta de la 
Població Activa (EPA) Juan Antonio Canyada (1997) aprecia una emancipació més 
tardana entre la població jove més instruïda; igualment, aprecia una major 
permanència a la llar d’origen quan els progenitors (i sustentadors) de la mateixa tenen 
un nivell d’instrucció superior, que també corrobora Margarita Delgado (1997). 
 
Segons Jesús Leal49 el retard de l’emancipació es produeix per tres factors, a saber: 

- El primer està format per tres factors familiars i relacionals que el condicionen: 
o Factor familiar, lligat als canvis en els valors i comportaments dels 

membres de la llar. Consisteix en el canvi de model familiar arrel de la 
segona transició demogràfica. Es caracteritza per un menor 
autoritarisme i un increment del respecte de la voluntat individual. La 
conseqüència és una major permanència de la joventut a la llar familiar; 
doncs, gràcies a l’increment de llibertats d’horaris i del comportament 
sexual, mantenir-se a la llar familiar no suposa la renuncia als seus 
valors.  

o Juntament a quest factor familiar, l’augment del consumisme propi de la 
societat post-industrial que també afecta la població jove. Suposa el 
requeriment d’una major dedicació i temps per obtenir el nivell de 
recursos que garanteixin aquest consum.  

                                                 
47 Al 1994 el 73% de la població jove d’entre 20 i 29 anys (el 79% dels homes i el 67% de les dones) vivia 
a casa dels seus pares, mentre al 1986 només es trobava en aquesta situació el 65%. 
48 S’observa una disminució del percentatge d’ocupats masculins (del 56,7% al 53,8%, entre 1986 i 1994, 
amb un màxim del 67,3% el 1991) i un important augment dels que, entre ells, no s’han emancipats de la 
llar paterna: del 61,7% que estava en aquesta situació el 1986, es va passar al 70,8% el 1994. 
(Fernández, J.A. (1997): Actividad y emancipación de los jóvenes: un estudio comparativo. Seminaris 
Urbans I. La edad de emancipación de los jóvenes. CCCB. Barcelona (pàg 80-81)) 
49 LEAL, J. (1997): Emancipación y vivienda. A Seminaris Urbans I: La edad de emancipación de los 
jóvenes. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
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o Finalment, el desig de mantenir una relació afectiva en una llar en què 
la pròpia simetria porta a un increment de les situacions de conflicte. 

 
- Les raons de formació són un altre factor determinant, no només per 

l’increment de la formació i l’allargament d’aquest període d’estudis lligat alhora 
a les exigències del mercat de treball. Sinó per la formació com a valor en sí 
mateixa, com a element determinant i finalista per al desenvolupament de la 
biografia personal. 

 
- Finalment  no cal oblidar les raons econòmiques que, alhora, estan lligades a la 

disponibilitat de recursos per a la possibilitat d’afrontar despeses futures. En 
aquest cas Leal inclou en aquestes raons econòmiques la disponibilitat d’un 
treball que permeti tenir unes rendes per, amb aquestes poder afrontar les 
despeses de la vida independent i el manteniment de l’habitatge. 

 
És per tant una evidència el retard en el calendari de l’emancipació; que, a més, amb 
la manca d’habitatges protegits i de lloguer i habitatges de diferents preus i dimensions 
estableix el cost de l’emancipació en un esforç superior al que poden fer front la 
majoria de joves en la situació de precarietat a què majoritàriament es veuen 
sotmesos. Un esforç no només superior a la capacitat d’endeutament (en el cas de la 
propietat mitjançant la hipoteca) o de pagament (en el cas del lloguer), també a la 
disponibilitat de risc que cal assumir. 
 
Cost d’emancipació que es resol amb diferents tipus d’estratègies, bé amb la 
contractació de préstecs hipotecaris a retornar amb períodes més llargs, bé amb el 
suport i l’ajuda de la família (Serrano, P. (1997)), ja sigui un suport econòmic o 
residencial, perquè són els progenitors qui marxen de casa enlloc d’emanciparse el/la 
jove/a (Miret, P. (1997)) o per la cessió (temporal o permanent) de la segona 
residència (Alabart, A. (2007)). 
 
Conseqüentment, el procés d’emancipació ha canviat, també s’ha flexibilitzat i 
diversificat. Si bé anteriorment es produïa gairebé únicament mitjançant el matrimoni i 
era una decisió permanent i de per vida, actualment no té perquè produir-se mitjançant 
la unió en matrimoni, com tampoc ni el procés ni la forma tenen aquest caràcter 
definitiu. Esdevé un canvi més en la vida que, responent a la flexibilitat de la societat 
actual, pot ser definitiu o no i es pot produir amb cap, una o més persones tot i no ser 
definitives i perdurables. Ara bé, a aquests canvis caldria afegir-los un parc 
d’habitatges adequat als mateixos, habitatges temporals, o, si més no, no definitius, 
canviants. Amb varietat de preus, grandària, distribució i tinença per tal que la població 
que no estableix llaços definitius i perdurables (ja sigui amb persones o amb l’habitatge 
en sí) trobi habitatges que satisfacin llurs necessitats. 
 
Aquesta manca d’adequació dels habitatges a les necessitats de llur població només 
trobarà la solució quan disminueixi el risc d’emancipació, que depèn dels factors 
interns esmentats anteriorment50, que es concreten en la realització d’una biografia 
personal i la conjunció d’aquesta amb la de la parella i/o les persones de convivència. 
Així, el risc d’emancipació està format per cadascun dels factors que la determinen i la 
incidència que tenen en el procés; per tant, la forma d’escurçar de nou l’edat 
d’emancipació consisteix en la reducció d’aquest risc. Bé quan l’esforç econòmic i 
                                                 
50 A. la independència familiar, el manteniment d’un determinat nivell de consum i el desig de mantenir 
una relació afectiva 
B. de la formació en tant que valor en sí mateixa adaptada a les exigències del mercat de treball i  
C. dels recursos econòmics en tant que ocupació i renda per a la sustentació de l’habitatge i les despeses 
de la vida independent. 
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personal per fer front al pagament de l’habitatge (sigui de lloguer o de compra), 
malgrat la temporalitat dels contractes laborals i els baixos i inestables ingressos, no 
suposi un elevat esforç; situació que porta en molts casos a compartir habitatge entre 
vàries persones per compartir i repartir despeses. Bé quan el parc d’habitatges 
s’adeqüi a les necessitats de llur població, amb un major percentatge d’habitatges 
públics i protegits, de diferents grandàries, preus i tipologies que no suposi un lligam 
de per vida o la “obligatorietat” de compartir despeses amb d’altres persones. Bé quan 
les condicions laborals i econòmiques que caracteritzen el període de joventut canviïn 
cap a una major estabilitat i adequació als requeriments, si més no econòmics, que 
suposa a dia d’avui fer front a la despesa que comporta un habitatge. 
 
Per tant, si la situació de la joventut actualment es caracteritza per una major flexibilitat 
i temporalitat també caldran habitatges d’aquestes característiques per tal que puguin 
realitzar un procés d’emancipació d’acord amb llurs condicions. D’altra banda, només 
el podran portar a terme quan llurs condicions s’adeqüin als habitatges, vivint amb la 
família d’origen mentre aquestes no s’estabilitzin.  
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SÍNTESI 

 
 
Els cicles vitals de les persones i de les llars canvien vers una major 
flexibilització i temporització de les etapes evolutives que, alhora afecten 
igualment els cicles evolutius de les llars. Així, s’aprecia un retard en el 
calendari de l’emancipació amb el conseqüent allargament de la 
convivència intergeneracional gràcies als canvis en les relacions. Les 
famílies es tornen més obertes i llibertàries, les relacions afectives també 
varien i es flexibilitzen, i l’augment del consumisme i de la formació com a 
valor en sí mateixa dificulten l’emancipació primària. Finalment, les raons 
econòmiques, el treball i l’habitatge, són les que determinen el cost de 
l’emancipació que, donades llurs magnituds, afavoreixen el retard. 
 
El procés d’emancipació ha canviat, també s’ha flexibilitzat i diversificat. Si 
bé anteriorment es produïa gairebé únicament mitjançant el matrimoni i era 
una decisió permanent i de per vida, actualment no té perquè produir-se 
mitjançant la unió en matrimoni, com tampoc ni el procés ni la forma tenen 
aquest caràcter definitiu. Esdevé un canvi més en la vida que, responent a 
la flexibilitat de la societat actual, pot ser definitiu o no i es pot produir amb 
cap, una o més persones tot i no ser definitives i perdurables. Ara bé, a 
aquests canvis caldria afegir-los un parc d’habitatges adequat als mateixos, 
habitatges temporals, o, si més no, no definitius, canviants. Amb varietat de 
preus, grandària, distribució i tinença per tal que la població que no 
estableix llaços definitius i perdurables (ja sigui amb persones o amb 
l’habitatge en sí) trobi habitatges que satisfacin llurs necessitats. 
 
S’estableix així un risc d’emancipació, format per cadascun dels factors 
que la determinen i la incidència que tenen en el procés. Per tant, la forma 
d’escurçar de nou l’edat d’emancipació consisteix en la reducció d’aquest 
risc tot incidint en els factors que el conformen: bé quan l’esforç econòmic i 
personal per fer front al pagament de l’habitatge no suposi un elevat esforç; 
bé quan el parc d’habitatges s’adeqüi a les necessitats de llur població, tot 
diversificant-lo i flexibilitzant-lo; bé quan les condicions laborals i 
econòmiques que caracteritzen el període de joventut canviïn cap a una 
major estabilitat i adequació als requeriments que suposa a dia d’avui fer 
front a la despesa que comporta un habitatge. 
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4. l’habitatge social 
 
 
L’habitatge és un bé de primera necessitat. És necessari per a l’emancipació, doncs tal 
com l’entenem a dia d’avui, implica una nova residència o habitatge. Però més enllà de 
llurs característiques físiques cal atendre la diversitat de llurs (id)entitats en tant que 
habitacle físic, com a llar des de llur origen etimològic51 pel que fa a la protecció, social 
en tant que espai de relació52 i formació de la nova llar i la família i, fins i tot, com a 
dret bàsic i fonamental. Ara bé, la concepció social sovint no depassa l’àmbit 
mercantilista que entén l’habitatge per llur valor de canvi, reforçat a més per la 
influència que han tingut els mass media en la formació d’aquest imaginari social al 
voltant del valor de canvi de l’habitatge, en tant que generador d’expectatives 
especulatives. 
 
D’acord amb Harvey (1979), el valor d’ús de l’habitatge prové del fet que pels seus 
ocupants esdevé un espai amb múltiples usos, és al mateix temps un allotjament; b) 
una quantitat d’espai d’ús exclusiu; c) un lloc des del qual es possible accedir a espais 
com el lloc de treball, els serveis socials o l’espai dels amics o la comunitat; d) una 
localització propera/llunyana a nuclis de pol·lució, delinqüència, aglomeracions, etc.; e) 
una localització respecte un veïnat amb unes característiques físiques, socials i 
simbòliques; f) un mitjà per emmagatzemar i acumular objectes i riqueses (Terrones, 
A. (2005))53. 
 
I és que l’habitatge es pot concebre des de diferents dimensions, així, des d’una 
perspectiva política és un dret que, si bé és recollit a la majoria d’ordenaments jurídics, 
la legislació que incideix en major mesura en llur concepció com a tal és la Llei pel Dret 
a l’Habitatge. D’altra banda, des d’una perspectiva cultural és la representació de 
costums, valors i ideologies, que configuren la concepció social de l’habitatge en tant 
que necessitat, espai social i símbol d’estatus, i que es contraposa amb la concepció 
econòmica que el valora com a mercaderia, patrimoni i inversió econòmica (Terrones, 
A. (2005))54. 
 
De totes aquestes dimensions la més rellevant és la dimensió social pel que fa a llur 
categoria de necessitat, en tant que be de primera necessitat i imprescindible pel 
desenvolupament de la vida plena. Ara bé, aquesta necessitat cal que es resolgui amb 
un habitatge digne, distingint-lo de l’infrahabitatge, la sobreocupació o l’habitatge en 
males condicions. I és precisament en el requeriment de dignitat que estableix la 
legislació i que el lliga a la concepció política en tant que dret de primera necessitat 
que es desenvolupen les majors contradiccions. Car és alhora un element subjecte al 
mercantilisme economicista que el considera per llur valor de canvi fins l’extrem 
d’extrapolar-ne llurs valors canvistes molt per sobre de la pluridimensionalitat de valors 
reals, social i culturals dels quals es caracteritza.  
 

                                                 
51 Llar: del llatí Lar, Laris 'cada un dels déus protectors de les famílies, que solien tenir una capelleta 
damunt el fogar de la casa’. (segons definició del Gran Diccionari de la Llengua Catalana) 
52 BOHIGAS, O. (2004): Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la 
ciudad. Barcelona 
53 TERRONES, A. (2005): Vivienda e inmigración. Una aproximación a los factores explicativos de las 
condiciones residenciales de las personas inmigradas. Memoria de Doctorado. Departament de 
Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona. 
54 CORTÉS (1995A;1995B;1995C) A TERRONES, A. (2005). 
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És en aquest context mercantilista en què es sobrevaloren les propietats inmobiliàries 
atenyent única i exclusivament a la concepció econòmica que el considera per llur 
valor de canvi. Prescindint o reduint la pluridimensionalitat de l’ús i gaudi de l’habitatge 
fins l’extrem d’arribar a desconsiderar altres règims de tinença per llur 
(in)condicionalitat patrimonial. I en aquest context és en el que es projecta el major 
increment de preus i de demanda d’habitatge dels darrers anys, quan l’expectativa de 
la revalorització de l’habitatge i, per tant, de l’enriquiment d’aquelles persones que en 
són propietàries. Que alhora es correspon amb els majors nivells de construcció 
d’habitatges amb un creixement del 75,2% en el període 1997-2005, 2,6 vegades 
superior al del PIB global i que és bàsicament de propietat (79%). 
 
A més, l’habitatge en sí mateix, en llurs dimensions i característiques i fins i tot en les 
funcions que desenvolupa, ha experimentat un canvi conceptual i morfològic vers una 
diversitat d’usos (BOHIGAS, 2004). Si bé l’habitatge s’entenia com a espai d’acollida i 
d’habitacle de la llar, la societat globalitzada de l’era de la informació i les famílies de la 
segona transició demogràfica han contribuït a diversificar-ne la (id)entitat. Així com les 
famílies tradicionals patriarcals es caracteritzaven per l’extensió de les mateixes i la 
cohabitació de diverses generacions en un mateix espai; el canvi sociodemogràfic ha 
interferit en la desinstitucionalització de la família i el matrimoni. L’allargament del 
període formatiu, el retard en l’accés al mercat de treball, però sobretot en l’estabilitat 
laboral han condicionat les famílies a allargar la convivència intergeneracional amb 
llurs descendents. En una societat permissiva que ha comportat una major llibertat a la 
llar d’origen, condicionada a dotar d’espais particulars a llurs cohabitants. Espais que 
cada cop diversifiquen més llurs funcions, doncs no només requereixen d’espais de 
convivència, també de treball, personals, d’intimitat, de formació,... en una món 
globalitzat es globalitzen i diversifiquen els usos i espais de l’habitatge vers una 
temporalitat determinada pels moments i cicles vitals i personals de llurs habitants. 
 
Més enllà de la concepció morfològica en sí mateix, l’habitatge té més (id)entitats i 
potencialitats, que cara enfora serveixen com a eina de modelació de la ciutat, en tant 
que habitacle físic, social, econòmic, ambiental i fins i tot urbanístic. Però sobretot, en 
tant que dret fonamental i bàsic reconegut a la Constitució espanyola (article 47), cal 
entendre la varietat d’(id)entitats que, més enllà de la convivència familiar, condicionen 
les relacions socials, personals i urbanístiques. (Id)entitats que responen a les 
diferents dimensions i concepcions de l’habitatge55: 
 

- La dimensió espacial de l’habitatge és la més genèrica i afecta a llur 
estructura en tant que objecte, però alhora és un element determinant per la 
configuració dels edificis, els barris i les ciutats 

- La dimensió social és aquella que concep l’habitatge com un lloc per viure, un 
espai de formació i evolució de la llar; per tant, un bé de primera necessitat, 
que, en última instància és un símbol d’estatus i un indicador de desigualtat. 

- Paral·lela a la dimensió social, la dimensió territorial i urbanística concep 
l’habitatge com a node de la trama urbana per a la cohesió social. 

- La dimensió econòmica és aquella que quantifica el valor de l’habitatge en 
tant que mercaderia, patrimoni o bé d’inversió, tant per a promotors i 
constructors com per entitats financeres i usuaris. Però més enllà d’aquest 
valor econòmic pot entendre’s com un bé d’ús no especulatiu que es sobreposa 
amb la dimensió cultural de l’habitatge. 

- La dimensió política considera l’habitatge com un dret, a partir de components 
normatives i legislatives com la Llei pel Dret a l’Habitatge, la política de sòl o la 
de rehabilitació entre d’altres. 

                                                 
55 CORTÉS (1995A;1995B;1995C), MARTÍNEZ VEIGA (1999) I SÀNCHEZ (2002), a TERRONES (2005)  
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- Finalment, la dimensió cultural entén l’habitatge com un espai d’expressió de 
valors culturals i ideològics en els quals hi té cabuda la concepció de l’habitatge 
com un bé d’ús no especulatiu en la diversitat de formats i registres que es 
pugui trobar, en tant que temporal, flexible, adaptable i canviant a les diferents 
casuístiques de la població; però que, en no consistir un valor cultural 
generalitzat i integrat, no pertany encara a la dimensió social.  

 
Totes i cadascuna d’aquestes (id)entitats estan conformades en llur morfologia. Fer-les 
manifestes i participatives és la tasca dels professionals de l’urbanisme i el deure de la 
ciutadania a gaudir de la plenitud de llur concepció. Negant la diversitat de l’habitatge i 
de les formes de convivència i cohabitació és impossible donar resposta a la demanda 
real d’habitatge.  
 
Parlar d’habitatge per als joves precisa d’una orientació social, donat que les persones, 
la seva forma de vida, les seves costums són les que determinen les necessitats, les 
característiques i les mancances relatives a l’habitatge. Per tant, cal en primer lloc 
analitzar el parc d’habitatges del conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona per 
tal de, primer, contextualitzar la realitat dels joves en el procés d’emancipació i les 
dificultats i mancances que puguin trobar en el parc d’habitatges existents i, segon, 
valorar si aquest s’adequa a la realitat i les possibilitats dels joves. 
 
Cal tenir en compte que l’habitatge determina els serveis i equipaments i les relacions 
socials a posteriori, l’habitatge i llur ubicació determina l’escola, les botigues, les 
relacions amb el veïnat,...  i aquestes canvien en funció de l’etapa en què es trobi el 
cicle personal i familiar de la llar. Així, les etapes del cicle familiar del model 
patriarcal consistien en l’accés a l’habitatge per part d’una parella que es constituïa 
formalment a través del matrimoni, per la descendència d’aquest, que requeria d’un 
major espai, que després quedarà buit un cop s’emancipi (Abrams, CH.; Dean J.P. 
(1970); Miralles; C. (2007)). Per tant, les dimensions de l’habitatge també varien en 
funció del cicle en què es trobi la llar. 
 
Ara bé, arrel de la segona transició demogràfica s’ha produït un canvi estructural pel 
que fa a la concepció del cicle vital, on l’habitatge i la llar s’associava a la formació 
d’una família tradicional, que ha donat pas a una major diversitat de situacions, amb 
multiplicitat de recorreguts vitals, on les llars unipersonals, de niu buit, multipersonals, 
sense parentiu i les monoparentals augmenten, mentre paral·lelament disminueix la 
capacitat de compartir despeses, fet que sovint condiciona l’allargament del període de 
vida a la llar d’origen. 
 
Aquests canvis referents a la composició de les llars i la relació de parentiu entre llurs 
membres, afecten igualment a la freqüència amb què es canvia d’habitatge, tot 
diversificant la demanda arrel de la creació de noves necessitats. En aquesta 
transformació del cicle vital pren especial rellevància el parc d’habitatges de lloguer per  
la seva versatilitat, però el parc existent mostra una clara mancança en aquest terreny, 
especialment durant els darrers anys. ”Entre 1996 i 2000, l’oferta d’habitatges de 
lloguer de recent construcció ha estat molt inferior a la de compra (5,4% i 25,9%, 
respectivament), amb un descens relatiu passant d’un 34,4% a un 22,8%. Malgrat 
aquest descens relatiu l’oferta d’habitatges de lloguer entre aquests anys ha suposat el 
30% de l’oferta total. Aquesta contradicció permet dir que els habitatges de lloguer 
entren al mercat de l’habitatge amb més freqüència que els habitatges en propietat”.56 
 

                                                 
56 MIRALLES, C. (2006): Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge a Barcelona en el context 
metropolità. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Barcelona 
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Però si el parc d’habitatges de lloguer existent al conjunt de la RMB tant sols 
representa el 18%, el de la comarca del Maresme és encara 4 punts percentuals 
inferior. Per tant, cal incrementar el parc d’habitatges de lloguer, especialment als 
municipis més allunyats de Barcelona, que en tenir la major proporció de lloguer, tot i 
que insuficient, satisfà part de la demanda.  
 
A més, l’oferta d’habitatges de lloguer i en propietat tenen diferents característiques, 
sobretot pel que fa a l’antiguitat i la superfície. Entre 1996 i 2000, els habitatges de 
lloguer que s’han ofert a Barcelona eren majoritàriament més antics i més petits que 
els habitatges en propietat, a més, comparat amb la resta de municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, aquests són majoritàriament de propietat, més nous i amb 
major superfície que els de Barcelona, que té un parc més antic (amb una antiguitat 
mitjana de 43,1 anys, mentre que a la primera corona és de 30,9 anys i a la segona de 
29,4 anys57). 
 
Com es veurà a l’anàlisi quantitatiu poc més de tres quartes parts (el 79%) del parc 
d’habitatges de la RMB és de propietat i tant sols una cinquena part (el 18%) de 
lloguer. Les variacions entre 1991 i 2001 han estat del voltant de 4 i 1 punts 
percentuals respectivament, sempre en favor de la propietat, que guanya terreny al 
lloguer. Malgrat el descens, la RMB i concretament Barcelona tenen més pes pel que 
fa al parc d’habitatges de lloguer, així com el d’habitatges protegits, però de la resta de 
municipis de la RMB la majoria manifesta una clara mancança pel que fa al lloguer i 
especialment als habitatges protegits. 
 
Així, donat l’increment de població que els municipis de la perifèria han experimentat 
durant la darrera dècada per satisfer les necessitats d’habitatge que, cada cop més, 
superen l’àmbit municipal; davant el desorbitat increment de preus dels habitatges 
durant els darrers anys i el fet que la relació entre els ingressos i el cost de l’habitatge 
és el principal element que condiciona la satisfacció de les necessitats d’habitatge de 
la població, cal pensar en mitjà d’interrelació intermunicipal per tal de crear polítiques 
d’habitatge supramunicipals que satisfacin les necessitats del conjunt de la població. 
La legislació actual, que dóna major autonomia als ajuntaments i ens municipals, 
permet aquesta interrelació supramunicipal afavorint el procés d’expansió i d’integració 
metropolitanes que s’està portant a terme. 
 
Cal doncs, integrar els municipis en entitats territorials i administratives superiors, tal 
vegada comarcals o microcomarcals si s’escau, per tal de proveir la població dels 
habitatges de les característiques i tipologies que requereixen. Per així trobar solució a 
les necessitats bé en el municipi en qüestió, bé en el veí, però amb les mateixes 
possibilitats, sense que el fet de residir en un municipi privi als residents de resoldre 
llurs necessitats que tal vegada podria fer en el municipi veí. 
 
La iniciativa del registre únic en la inscripció a les llistes de proveïment d’habitatge 
d’ADIGSA que ha impulsat la Generalitat de Catalunya en el Pla pel Dret a l’Habitatge 
2004-2007, que permet realitzar la demanda en tres municipis simultàniament, és un 
primer pas per integrar les demandes d’habitatge de la població. Però a més, cal una 
major voluntat municipal, sobretot als municipis més petits, per resoldre situacions 
d’aquest tipus, per unir els recursos i solucionar el problema de l’habitatge. 

                                                 
57 MIRALLES, C. (2006): Ob. Cit. 
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SÍNTESI 

 
 
Cal valorar l’habitatge, més enllà de llur valor de canvi, pel valor d’ús 
de l’habitatge, des de l’allotjament fins l’espai de relació, d’oci i de 
treball, per llurs característiques físiques o estructurals i els valors 
socials que se li atribueixen.  
 
El valor de l’habitatge es pot considerar des de diferents perspectives:  

- perspectiva política → és un dret 
- perspectiva cultural → costums, valors i ideologies 
- concepció social → necessari, espai social i símbol d’estatus 
- concepció econòmica → valor d’ús, valor de canvi, patrimoni, 

inversió o especulació. 
 
Negant la diversitat de l’habitatge i de les formes de convivència i 
cohabitació és impossible donar resposta a la demanda real d’habitatge. 
Així, les dimensions de l’habitatge també varien en funció del cicle de la 
llar. Però arrel de la segona transició demogràfica es diversifiquen les 
situacions amb multiplicitat de recorreguts vitals, on les llars 
unipersonals, de niu buit, multipersonals, sense parentiu i les 
monoparentals augmenten, mentre disminueix la capacitat de compartir 
despeses, fet que sovint condiciona l’allargament del període de vida a 
la llar d’origen. 
 
Aquests canvis referents a la composició de les llars i la relació de 
parentiu entre llurs membres, afecten igualment a la freqüència amb què 
es canvia d’habitatge, tot diversificant la demanda arrel de la creació de 
noves necessitats. En aquesta transformació del cicle vital pren especial 
rellevància el parc d’habitatges de lloguer per la seva versatilitat. Però 
cal que es complementi amb altres tipologies d’habitatges de caràcter 
temporal que flexibilitzin i diversifiquin el mercat immobiliari adequant-se 
a la realitat de llurs ocupants. 
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5. polítiques d’habitatge 
 
 
Les polítiques d’habitatge públic tenen per objecte aportar solucions a la demanda 
d’habitatge dels sectors socials menys solvents. Els orígens d’aquesta voluntat social 
ens remunten a principi del segle XX, quan sorgeix la idea de a funció social de a 
propietat i es consolida l’estat social de dret; aquest canvis porten a la consolidació 
d’una concepció social de la propietat a partir de la qual es considera que, més enllà 
de la satisfacció individual, ha de servir a la societat. És a partir d’aleshores quan 
l’estat obté el paper d’interventor, limitant en el dret de propietat per garantir el dret a 
l’habitatge per motius d’interès social.  
 
Els poders públics adquireixen la capacitat per intervenir a mercat obligant als 
propietaris a moderar el preus i, fins i tot a intervenir directament per garantir les 
necessitats residencials dels més desfavorits. En són un exemple la Llei de les Cases 
Barates (1911), la legislació sobre fiscalitat immobiliària (1917)58 i la intervenció en el 
mercat de l’habitatge mitjançant la congelació de lloguers (1920); així com la legislació 
de solars (1945), d’habitatge protegit (1941, 1944) i d’arrendaments urbans (1946). 
 
Aquesta concepció, intervencionista, porta al desenvolupament d’un nou marc 
urbanístic, La Llei del Sòl de 1956 i la de 1976, a partir de les quals es subordina 
l’interès particular al general mitjançant la definició dels usos i aprofitaments 
urbanístics. I és que a partir de 1956 ja no només es parlarà dels drets, sinó que 
també es parlarà de deures, de “càrregues” (amb la cessió dels sòls destinats a 
equipaments, la obligació d’urbanitzar i edificar en terminis establerts) que, en cas que 
s’incompleixin, comportaran les corresponents sancions que, en últim terme, poden 
consistir en la pèrdua de la propietat.  
 
Ara bé, aquest marc urbanístic que ha evolucionat a en favor de l’interès social ha 
tingut una limitació bàsica per a llur desenvolupament; la política d’habitatge s’ha 
desenvolupat amb independència del planejament, el pla fixava l’ús del sòl però no 
condicionava llur destí; tampoc s’estenia la funció social de la propietat a l’ocupació de 
l’habitatge. Aquestes limitacions, juntament amb la crisi econòmica dels vuitanta i la 
pràctica abolició de la construcció d’habitatges socials, van portar a una situació crítica 
a les administracions quan, a finals dels 80 s’inicia un boom immobiliari contra el qual 
no podran actuar, doncs si bé hi havia una política urbanística, aquesta no anava 
lligada a una política d’habitatge. 
 
Com a resposta a l’elevat increment de preus de l’habitatge, a mitjans any noranta es 
proposa l’alliberament del sòl a partir de la Llei de Règim de Sòl i Valoracions (Llei 
6/98). Aquesta, pretén millorar l’accessibilitat a l’habitatge abaratint els preus 
mitjançant l’ampliació de l’oferta de sòl disponible, és a dir, alliberant tot el sòl a 
excepció d’aquell que estigués explícitament reservat per llurs valors intrínsecs. 
D’acord amb a llei del mercat i de l’oferta i la demanda, amb un increment de l’oferta 
era previsible una reducció de la demanda i, en conseqüència, dels preus, deixant a la 
mà invisible del mercat la resolució del problema per ella mateixa. Però el mercat ha 

                                                 
58 La reforma fiscal de 1917 va introduir tres nous tributs en el camp de la política urbana: l’impost de 
plusvàlua (per gravar l’increment de valor dels terrenys), l’impost de solars (per gravar els terrenys que no 
estan edificats), i les contribucions especials (com a instrument de participació de la propietat privada en e 
finançament de las obres d’urbanització). 
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tingut una resposta totalment contrària a la prevista, essent aquest període el de major 
creixement dels preus i major ocupació de sòl. 
 
Paral·lelament a la legislació urbanística i arrel del boom immobiliari dels darrers anys, 
en què el preu de l’habitatge ha incrementat per sobre de totes les previsions, s’inicia 
una incipient recuperació del debat polític i social de les necessitats d’habitatge i la 
dificultat d’accés al mateix. Els habitatges protegits i la política social al respecte 
pràcticament inexistent fins principis del segle XXI deixen en mans d’un mercat de 
l’habitatge alcista la pràctica totalitat de l’oferta. És en aquest moments en què s’inicia 
el debat i a reflexió del que acabarà sent la Llei pel Dret a l’Habitatge. Es tracta d’una 
llei innovadora pel fet que dóna una nova orientació a la política d’habitatge de 
Catalunya. Fet que es manifesta ja en el fet d’incloure al títol el “DRET” a l’habitatge i 
les consideracions i atencions que s’especifiquen en llur redactat.  
 
La Llei pel Dret a l’Habitatge suposa una transformació en la concepció dels problemes 
d’habitatge i els col·lectius als quals afecta. Més enllà de la problemàtica d’accés, de 
les dificultats i les necessitats, es tracta d’una problemàtica complexa que afecta de 
forma transversal diferents aspectes. Tractant de forma explícita la dificultat d’accés al 
mercat de l’habitatge per part de col·lectius concrets, així com els col·lectius en risc 
d’exclusió social per motius residencials i fins i tot aquells que són vulnerables de patir 
situacions de risc. D’altra banda, inclou aspectes de caràcter territorial que seran 
determinants per la programació i planificació urbanística dels propers anys gràcies a 
l’aplicació de conceptes com la sostenibilitat, la solidaritat urbana o la cohesió social. 
 
Però, a més, la Llei pel Dret a l’Habitatge suposa un canvi en l’orientació de les 
polítiques urbanes, doncs al reconeixement de la interrelació dels diferents problemes 
urbanístics es correspon una política d’habitatge amb nous instruments de gestió i 
planificació que atorguen major rellevància als ens locals, tot facilitant la interrelació 
entre ells tant en l’àmbit municipal com en el supramunicipal. 
 
Ara bé, aquesta fita que ha estat objecte de constants reflexions i actuacions sovint 
s’ha adreçat a la població en general, sense tenir en compte llurs característiques i 
necessitats. Fins ara l’objectiu últim de les polítiques d’habitatge públic era el de 
superar els dèficits d’allotjament històrics que remunten als moviments migratoris 
espanyols. Les primeres actuacions en matèria d’habitatge públic daten a principis del 
segle passat, amb la promulgació de la Llei de cases barates (1911), que va permetre 
incidir en el mercat de l’habitatge tant a promotors com a entitats financeres i/o 
propietàries, d’habitatge social, a les caixes d’estalvis de l’època,... Tanmateix, 
aquesta actuació no resol, en aquell moment, la degradació i/o densificació dels nuclis 
ni les construccions en barraquisme. 
 
La Llei de “viviendas protegidas” al 1939 instaura l’“Instituto Nacional de la Vivienda” 
(INV) per tal de pal·liar l’important dèficit del parc d’habitatges. Les successives 
legislacions en la matèria que es refonen en la llei de “Viviendas de Protección Oficial“ 
al 1963, produeixen una activació del sector de la construcció d’habitatges, incorporant 
al sector privat, gràcies als instruments i incentius denominats “ajuts a la pedra”, que 
aporten l’accés al finançament, subvencions directes a promotors i exempcions 
fiscals59.  
 
Amb l’inici de la democràcia, i arrel de la nova estructuració de l’Estat en autonomies, 
es posa un nou ordre en l’actuació en matèria d’habitatge social, s’estableixen 
                                                 
59 GARCIA, P.; GARCIA, A.; FULLAONDO, A. (2005): Problemàtica de l’habitatge dels joves a Catalunya. 
Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la UPC. Secretaria General de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 
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paràmetres de disseny i qualitat, un control més estricte de les adjudicacions, una 
distribució territorial més equilibrada. També es tenen en compte problemàtiques 
especials de subgrups de població i relatives a les condicions de vida dels usuaris dels 
habitatges. 
 
Així, les inquietuds per afavorir la creació d’un parc públic d’habitatges adreçat a 
col·lectius específics són relativament noves, pel que fa als joves no és fins a principis 
dels anys 90. Aquesta focalització d’una part de les polítiques d’habitatge cap a aquest 
col·lectiu sorgeix d’una nova realitat econòmica; ja no es tracta de fer front a la 
insuficiència global d’habitatges, sinó a la incipient desproporció entre el cost de 
l’habitatge i els salaris. Aquesta desproporció s’accentua en els sectors de població 
més precaris, que, en el cas de la joventut, adquireix una dimensió política i social 
perquè comporta conseqüències socials i demogràfiques importants que afecten 
l’estructura social i familiar. Conseqüències que es tradueixen en retards, retard en 
l’edat d’emancipació, retard en la formació de la llar i retard en la natalitat que, alhora, 
comporta, la reducció del nombre de fills. (Trilla, C. 2007) 
 
Aquests fets que ja es manifestaven quinze anys enrere semblen no haver canviat, 
doncs la problemàtica de l’accés a l’habitatge per part dels joves segueix present i en 
terreny de debat i preocupació política, social i demogràfica (ho constata el fet que ja a 
principis dels noranta es realitzaren ponències i congressos referents a la temàtica 
CCCB 1997 emancipació i 1998 preu habitatge). Així doncs, la problemàtica de l’accés 
a l’habitatge és la problemàtica d’actualitat, però especialment de la joventut. Ara bé, 
així com les causes són similars a les d’antany, el que les ha fet incrementar és la 
marcada disminució de la construcció d’habitatges de protecció oficial, la inseguretat al 
mercat laboral (inseguretat que avui s’ha convertit en temporalitat i inestabilitat), el 
retraïment del mercat de lloguer, paral·lel a una evolució alcista dels preus de lloguer 
que es manté exponencialment; així com la dificultat d’accés a un habitatge en règim 
de propietat per l’elevat cost que suposa l’estalvi previ per sufragar els costos de 
constitució de la hipoteca, entre d’altres.  
 
I és que no és fins a principis dels 2000’s quan s’inicia una marcada intencionalitat en 
les polítiques públiques d’habitatge. La dificultat del mercat, en tant que principal 
mecanisme de provisió d’habitatges, per incidir en la protecció i el caràcter social 
d’aquest, requereix de l’actuació pública. Ara que, com bé apunta Carme Trilla (2003), 
la intervenció pública directa en forma de provisió d’habitatge públic, ha estat i encara 
és residual, però sobretot limitada als estrats de població radicalment exclosos del 
mercat de l’habitatge; mentre els estrats intermitjos que es troben entre la radical 
exclusió i la dificultat d’accés al mercat lliure estan desemparats de la política pública 
d’habitatges i encara no són prou autosuficients per accedir al mercat lliure. 
 
És en aquest context que les actuacions en matèria d’habitatge d’aquest nou període 
seran determinants. Doncs contràriament a les polítiques europees, no ha hagut 
neutralitat en els instruments d’intervenció pública entre el foment de l’accés a 
l’habitatge en règim de propietat o de lloguer60, ans al contrari, els ajuts públics 
històricament han estimulat exclusivament la compra. I les polítiques de foment de 
l’habitatge responen més a criteris econòmics i fiscals que socials. La política 
d’habitatge s’ha desenvolupat bàsicament a través del finançament públic de la 
promoció privada de nova construcció per la seva posterior cessió en propietat, gràcies 
a un sistema de préstecs qualificats, subsidis als mateixos, subvencions i ajudes 
                                                 
60 Prova d’aquest foment de l’habitatge de propietat, fins i tot en els habitatges públics és el fet que, 
mentre l’habitatge social a Europa s’associa a la provisió d’habitatge, normalment de lloguer, per part de 
les administracions públiques, a Catalunya tant sols el 3% dels habitatges social respondria a aquest 
concepte (TRILLA (2003)) 
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diverses, tant al promotor com a l’adquirent, en funció dels seus ingressos, de la 
definició de les característiques tipològiques de l’habitatge, i d’un control del seu preu 
màxim de venta (TERRONES (200761)). 
 
Les conseqüències de la intervenció pública afavorint la propietat i les desgravacions 
fiscals ha estat l’estructuració del mercat privat d’habitatges, que ha situat l’oferta de 
lloguer com a forma subsidiària i pràcticament marginal d’accés a l’habitatge reservada 
per als col·lectius amb rendes més baixes; d’altra banda, el caràcter lliberal de la 
política d’habitatge basat en el mercantilisme, en el moment que desprotegeix els 
habitatges passat el període de protecció del mateix, deixa l’administració sense 
instruments ni capacitat per incidir en la política d’habitatge.  
 
La manca d’actuació i de voluntat política per part de l’administració durant els darrers 
anys per canviar aquest tipus d’intervenció pública i adreçar-la a la vertadera política 
d’habitatges socials, amb proteccions reals de la totalitat de la vida útil de l’habitatge, 
ha actuat en perjudici de la població en general i dels sectors menys solvents en 
concret. No és fins el 2004 que, davant l’agreujament de la situació, davant la 
inaccessibilitat a l’habitatge per part ja no només de la població en situacions 
econòmiques més precàries, sinó també d’un elevat i cada cop superior percentatge 
de persones pertanyents a classes mitjanes.  
 
En matèria legislativa i normativa s’ha produït una manca de previsió en l’actuació en 
matèria de política d’habitatge, que ha deixat fora de control el mercat immobiliari. 
Mercat immobiliari que ha resolt la demanda per ell mateix fins el moment en què els 
preus són tant inaccessibles i l’oferta va adreçada a una cada cop inferior demanda 
solvent. Sembla s’hagin oblidat els lligams entre l’activitat urbanística, els instruments 
de gestió i els seus efectes per la creació de patrimonis de sòl orientats a facilitar 
actuacions d’habitatge assequible, i això, a Catalunya no s’ha fet palesa fins a les 
recents regulacions en matèria d’urbanisme. 
 
Les competències i directrius d’actuació en matèria d’habitatge, competència 
autonòmica, tant sols s’han desenvolupat mitjançant regulacions específiques a 
determinades autonomies. En són un referent el País Basc62 o Madrid63 on 
l’obligatorietat de constituir patrimonis públics de sòl64 permet anticipar-se i moderar en 
alguns àmbits els forts increments del mercat residencial. Aquesta actuació que ja es 
portava a terme des de mitjans dels noranta, a Catalunya, no es produeix fins el 2002 
amb la Llei catalana d’urbanisme 2/2002, modificada al 2004 (Llei 10/2004)65, actuació 
que no només es produeix amb aberrant retard, també amb timidesa i manca de 
determinació. Doncs, Catalunya introdueix les reserves de sòl per a habitatge protegit 
més baixes, tant sols el 20% i només per a municipis que revisin el seu pla general. 
 
Amb el nou govern de la Generalitat, al 2004, s’inicia una etapa de canvis normatius i 
legislatius al voltant de l’habitatge que, tot i la rellevància que tenen, arriben més tard  

                                                 
61 TERRONES, A. (2007 inèdit): L’impacte del Projecte de Llei pel Dret a l’Habitatge sobre la política 
d’habitatge dels governs Locals. Memòria per a la Diputació de Barcelona. 
62 Llei 17/1994 del País Basc, de 30 juny, de mesures urgents en matèria d’habitatge i tramitació 
d’instruments de planejament i gestió urbanística. 
63 A la Comunitat de Madrid la Llei 9/1995 de 28 març, de mesures de política territorial, sòl i urbanisme. 
64 Es tracta de reservar una part proporcional dels terrenys que es transformen en urbans (per mitjà del 
planejament) en sostre equivalent destinat a habitatge protegit que es cedeix als ens municipals, en una 
proporció del 20%, 50% o fins al 60%. Això, ha de tenir una traducció directa en habitatge social, per que 
quan es crea un nou àmbit urbà amb 50 habitatges de 200 m2 , el sostre total es de 10.000 m2, i la cessió 
aplicable de 2.000 m2 el que podria servir per edificar 40 habitatges de 50m2.  
65 A Catalunya Llei 10/2004 de 24 desembre, que modifica la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, pel 
foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 
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que a d’altres comunitats i són retallats i qüestionats sobremanera en els punts més 
transcendentals per un veritable canvi en la política d’habitatges públics que solucionin 
vertaderament el problema de l’accés a l’habitatge. Canvis que s’inicien en la 
referència que fa el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 respecte 
l’habitatge66 i que tenen continuïtat amb el Pla pel Dret a l’Habitatge 2004-2007. És en 
aquest moment en què es dóna especial rellevància i competència a ajuntaments i 
entitats sense ànims de lucre per tal que actuïn en la matèria, bé creant borses i/o fent 
de mediadors de lloguer públic, bé atorgant ajuts per al pagament del lloguer,... Però, 
malgrat la novetat en la matèria, malgrat la incipient insistència del registre únic de la 
borsa de sol·licitants d’habitatge públic, de les cada cop més presents Oficines Locals 
d’Habitatge, les actuacions sovint no van més enllà de les ajudes i subvencions 
esmentades.  
 
No és fins gairebé la finalització del període del Pla pel Dret a l’Habitatge, quan la Llei 
pel Dret a l’Habitatge comença a tenir renom. Malgrat la incipient reflexió sobre el 
projecte de Llei, que data d’inicis del 2005, aquest ha tingut un procés de gestació i 
transformació ardu i lent. Del projecte de Llei en surten els primers esborranys i titulars 
periodística que, lluny d’analitzar els continguts reals del mateix, no van més enllà del 
pur efecte mediàtic. Per primer cop un projecte de Llei s’atreveix a atacar la propietat 
en favor i defensa de la funció social de la mateixa i, per aquest motiu és jutjada i 
sentenciada a constants retallades arcaiques que el transformen en un sense sentit, 
car perd tota contundència i rellevància normativa. 
 
L’aprovació d’aquesta nova Llei pel Dret a l’Habitatge posa de manifest l’inici d’un 
canvi de mentalitat vers l’habitatge, no només considerat, que també legislat com un 
dret. Del text definitiu aprovat pel Parlament cal destacar la rellevància que posa en 
l’esment dels diferents col·lectius als quals va dirigit l’habitatge públic que, per primer 
cop, es detallen i distingeixen en favor de llurs necessitats.  
 
A més, la Llei pel Dret a l’Habitatge defineix explícitament els habitatges socials i llurs 
tipologies posant especial èmfasi en la rehabilitació i la utilització dels instruments 
urbanístics. Entenent per habitatges socials aquells destinats a polítiques socials, 
tant si són resultat de processos de nova construcció o de rehabilitació com si 
s’obtenen en virtut de programes socials de mediació i cessió, inclou els habitatges 
acollits a qualsevol de les modalitats de protecció establertes per aquesta llei o pels 
plans i els programes d’habitatge, els quals poden incloure. Tal com especifica la Llei, 
són habitatges socials: 

- Habitatges amb Protecció Oficial, de Règim General i de Règim Especial: 
Habitatges de nova construcció que compleixen els requisits que estableixi la 
llei i que són així qualificats per la Direcció General d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya 

- Habitatges de titularitat pública: Habitatges propietat d’administracions o 
empreses  públiques no qualificats com a HPO. 

- Habitatges de dotació pública: Destinats a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’acolliment, 
d’assistència residencial o d’emancipació que resultin de la memòria social. 

                                                 
66 L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 obliga als poders públics del país a tenir una política 
pròpia. Regula l’accés a un habitatge digne per a totes les persones sense recursos suficients. Obliga els 
poders públics a promoure polítiques públiques que afavoreixin l’emancipació de les persones joves (Art. 
40.4). A més, els poders públics han de facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant la generació de sòl i la 
promoció d’habitatge públic i protegit, amb atenció especial als joves i als col·lectius necessitats (Art. 47). 
(Clavell, D. 2007)  
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- Allotjaments d’acollida per a immigrants: allotjaments disposats per 
l’administració pública o per entitats amb finalitats socials per a acollir de 
manera temporal població immigrant amb necessitats d’acollida. 

- Habitatges cedits per l’administració: Habitatges privats cedits a 
l’administració pública per a posar-los en lloguer, a canvi de garanties del seu 
manteniment i del cobrament dels lloguers. 

- Habitatges d’inserció: Habitatge gestionat per administracions públiques o per 
entitats sense afany de lucre que, en règim de lloguer o sota altres formes 
d’ocupació, es destina a atendre persones que requereixen una atenció 
especial. 

- Contractes de copropietat: la Generalitat, o, subsidiàriament, qualsevol altra 
administració de caràcter local o supramunicipal, per a incrementar les 
possibilitats d’accés a l’habitatge dels joves de menys de 35anys, les famílies 
nombroses i les persones amb discapacitat, entre d’altres, pot establir 
contractes de copropietat amb particulars com a ajuda a la compra d’un 
habitatge destinat a residència habitual i permanent. L’aportació de les 
administracions públiques com a ajuda a la compra que figuri en els contractes 
de copropietat no pot superar el 20% del cost de l’habitatge 

- Habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social: 
Sistema de concertació pública i privada per a estimular els propietaris i els 
inversors privats a la posada en el mercat de lloguer d’habitatges adreçats a les 
persones i les unitats de convivència amb dificultats de tot ordre per a accedir 
al mercat de l’habitatge. 

- Habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa: habitatges privats de 
lloguer amb contractes anteriors al 9 de maig de 1985, d’acord al que disposa 
el RD 27/1085, i els que de manera explícita així figuri al contracte. 

- Habitatges cedits en règim de masoveria urbana: contracte en virtut del qual 
els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi 
que els cessionaris n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. 

- Habitatges d’empreses destinats a llurs treballadors 
- Altres habitatges promoguts per operadors públics: Es refereix a 

habitatges de preu intermedi entre l’habitatge amb protecció oficial i l’habitatge 
del mercat lliure però que no es regeixen per les regles del mercat lliure. 

 
D’aquests, els Habitatges amb Protecció Oficial, queden condicionats a llur 
protecció durant el còmput de la vida útil de l’habitatge; distingint el procés d’adquisició 
i gaudi del mateix, sigui a través de la venda (amb diferents preus màxims en relació 
als ingressos dels destinataris), del lloguer o de la cessió d’ús (diferenciant el període 
de vinculació al règim de cessió i pels ingressos dels sol·licitants). A més, aquestes 
diferències donen lloc a diverses modalitats d’habitatge amb protecció oficial, que 
s’han de concretar en els plans i els programes corresponents. Així, mentre els HPO 
de Règim General estan destinats a les persones que hagin manifestat un interès per 
participar en l’adjudicació d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial i que no 
siguin objecte d’atenció dins dels contingents especials de reserva; es reserva un 
percentatge d’aquests per a HPO de Règim Especial que, en promocions d’iniciativa 
pública (inclòs el de les persones amb mobilitat reduïda), no pot ésser inferior al 10% i 
està destinat als col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social. 
 
De la resta cal destacar la inclusió d’altres tipologies més flexibles a les diferents 
situacions i característiques habitacionals i residencials tant de l’espai o habitatge en sí 
com de les característiques intrínseques de llurs habitants. Es tracta dels habitatges 
dotacionals per llur caràcter temporal, els habitatges d’acollida i els d’inserció pel fet de 
respondre a característiques específiques d’un col·lectiu determinat. Però el que és 
realment significatiu de la taula d’habitatges socials definits per la Llei és el fet que, a 
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més, inclou diferents tipus d’habitatges per llur subjecció al règim de tinença i 
d’ocupació. És el cas de la inclusió dels habitatges amb contractes de copropietat, que 
atenen a col·lectius concrets en situacions vulnerables, dels habitatges privats de 
lloguer administrats per xarxes de mediació social i dels de lloguer de pròrroga 
forçosa. I fins i tot especifica els habitatges cedits en règim de masoveria urbana, el 
qual suposa un vertader avanç que caldrà complementar amb instruments que 
permetin llur vehiculació i sistematització. 
 
Paral·lelament defineix les actuacions susceptibles d’ésser protegides en matèria 
d’habitatge com aquelles que tenen la finalitat donar allotjament a persones o unitats 
de convivència amb necessitats d’habitatge67. Alhora que les complementa amb un 
seguit de mesures per a aconseguir un ús eficient dels recursos públics i una 
gestió adequada del conjunt del parc d’habitatges amb protecció oficial, públics 
i privats, a partir de les quals les administracions públiques competents han de 
controlar l’adjudicació i la transmissió dels habitatges amb protecció oficial mitjançant 
els principis i instruments de control següents (Article 86 de la Llei pel Dret a 
l’Habitatge): 

- Els principis de publicitat, transparència, concurrència pública, promoció de la 
diversitat i de la mixtura social i lluita contra l’exclusió social per a l’adjudicació 
dels habitatges amb protecció oficial. 

- Per aconseguir un ús eficient dels recursos i una gestió adequada del conjunt 
del parc d’habitatges amb protecció social, públics i privats, les administracions 
han de controlar l’adjudicació i la transmissió dels habitatges amb protecció 
oficial amb les fórmules següents: 

o El dret d’opció de l’Administració. 
o El deure de notificació de les transmissions d’habitatges. 
o El dret de retracte de l’Administració. 
o La creació del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. 
o La regulació del sistema d’adjudicació dels habitatges que es promoguin. 

 
El simple esment dels principis i instruments com els citats en tant que mesures per 
una bona gestió dels habitatges socials és rellevant pel fet que suposa un canvi en la 
mentalitat de la conservació i gestió del mateix. A partir del qual es posa de manifest la 
voluntat de l’administració per, més enllà d’incrementar el parc d’habitatges socials, 
gestionar-lo per tal de mantenir-ne la titularitat tot anticipant-se al comportament de la 
ciutadania i evitar així el malversament dels recursos públics i socials per a altres 
finalitats68. Doncs la finalitat d’aquestes mesures és el d’interposar l’administració en 

                                                 
67 Entre d’altres: 

- La compra o la urbanització de sòl per a destinar-lo a habitatge protegit. 
- La promoció de nous habitatges amb protecció oficial. 
- Els contractes de copropietat. 
- L’adquisició d’habitatges lliures o protegits per a ús propi o per a destinar-los a lloguer. 
- L’oferta i la posada en el mercat d’habitatges privats per a destinar-los a lloguer o a d’altres 

formes de cessió d’ús. 
- La rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitatge. 
- Les altres que determinin els plans d’habitatge. 
- accions adreçades a evitar l’exclusió social residencial, entre d’altres: 

o La mediació social en l’àmbit del lloguer  
o La gestió d’habitatges d’inserció 

68 Quadre resum de formes d’obtenció del patrimoni públic de sòl i habitatge per a llur destinació 
d’habitatges públics protegits a partir de la legislació vigent: 
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les transmissions d’habitatges per tal que aquestes compleixin amb els requisits legals 
de transparència, podent adquirir el dret de retracte que atorga a l’administració un 
paper actiu i participatiu més enllà de la simple observació. 
 
És en aquest context que es desenvolupa un nou model de política urbana on, més 
enllà de l’urbanisme es pretén incidir en els diferents elements i instruments que el 
conformen d’una forma integral. A partir de tres eixos, la política d’habitatge (a partir 
de la Llei pel Dret a l’Habitatge), la política urbana (Decret Llei 1/2005) i la política de 
renovació urbana (Llei 2/2004) es promou una creixent interrelació entre les diferents 
problemàtiques urbanes i d’habitatge. S’integra així un escenari de l’habitatge format 
per una trama d’elements i factors complexa i diversa que aborden la problemàtica de 
l’habitatge d’una forma integral. Es tracta doncs d’ampliar el punt de mira i el camp 
d’actuació de la problemàtica de l’habitatge: des de l’habitabilitat i la sobreocupació 
d’habitatges, llars i zones marginals, fins els problemes d’adequació dels habitatges i 
l’assetjament immobiliari indiscriminat que ha afectat especialment els col·lectius més 
vulnerables.  
 
Reorganitza així les competències i responsabilitats en matèria de gestió urbana i 
d’habitatge, partint d’una perspectiva local, amb una major rellevància de l’ens local al 
qual s’atorga una major centralitat. Amb una perspectiva integral que amplia i 
diversifica el punt de mira i l’actuació i que requereix d’una bona interrelació i 
coordinació entre les diferents polítiques i administracions per abordar uns objectius 
que requereixen de nous compromisos. S’integren en aquest apartat de la 
problemàtica de l’habitatge i l’accessibilitat les formes de vida i de ciutat, d’urbanisme i 
de cohesió social en favor de la diversitat i la sostenibilitat; que requeriran alhora de 
noves estratègies i instruments com la mobilització i adequació del parc d’habitatges 
vacant, el foment de la rehabilitació tant d’habitatges com de zones urbanes 
(mitjançant mesures urbanístiques com és el Pla de Millora Urbana), tot promovent 
reserves de sòl per habitatge protegit en sòls urbans consolidats, i afavorir el règim de 
                                                                                                                                               

PPSH des del 
planejament 

20% sostre en sòl urbà i urbanitzable 
Municipis >10.000hab i capitals de comarca: 10% sostre residencial 
10% de l’aprofitament urbanístic 
Habitatge dotacional: fins el 5% del sòl destinat a equipaments 

Expropiacions 
reserves PPSH 

Habitatges protegits de reposició 
25% del total d’habitatges previstos 

 

Quadre d’ajuts i programes de caràcter autonòmic que regulen els referits decrets i estructures de 
proximitat previstes per la seva gestió per part dels municipis i consells comarcals 
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Decret 455/2004 
Pla de Rehabilitació 
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e Decret 454/2004 
Pla de l’habitatge 

- Ajuts al promotor 
- Ajuts a l’adquisició 
- Ajuts al pagament del lloguer 
- Ajuts al propietari 
- Xarxa de Medició per al Lloguer Social 

- Registre únic 
- Borsa de Lloguer Social 
- Borsa de Lloguer Jove 

Decret 244/2005 
Pla de l’habitatge 
(actualització) 

Xarxa d’habitatges d’inclusió Oficina Local d’Habitatge 
OLH 
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lloguer en tant que forma més econòmica per a col·lectius vulnerables mitjançant 
ajudes per al pagament,... 
 
La legislació que es desenvolupa a partir de 2004 representa un canvi d’orientació en 
la forma d’intervenció pública sobre els problemes d’habitatge, que respon a una 
consciència de les noves característiques dels problemes residencials a Catalunya, de 
la ineficàcia dels instruments aplicats fins al moment, i del caràcter integral que ha 
d’adoptar una intervenció sobre els problemes d’habitatge contemporanis. S’inicia amb 
el Pla pel Dret a l’Habitatge (2004-2007)69 i es complementa en termes de rehabilitació 
amb el Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació 
d’habitatges de Catalunya.  
 
La Llei pel Dret a l’Habitatge suposa la culminació de les iniciatives legislatives que ja 
apareixien al Pla pel Dret a l’Habitatge (2004-2007), tot elevant-les a la categoria de 
Llei (és el cas de les ajudes al pagament del lloguer o la xarxa de mediació). I en 
comparació amb la fins ara Llei d’Habitatge de 1991, posa de manifest un vertader 
canvi en la concepció i actuació dels problemes d’habitatge, mitjançant la diversificació 
d’aquest amb la inclusió d’aspectes com la segregació urbana, el risc de 
sobreendeutament de les famílies, els prejudicis de la ciutat dispersa, o la insuficiència 
i poca competitivitat de l’oferta de lloguer. Així com la referència al fracàs de les 
polítiques d’habitatge tradicionals (basades en el foment de la construcció i de 
l’adquisició d’habitatges en el mercat lliure a través de mesures fiscals) com a una de 
les causes de l’actual situació en relació a l’habitatge.  
 
Resumint les estratègies que proposa la Llei per solucionar els problemes d’accés a 
l’habitatge, la principal aposta és la creació d’un parc específic d’habitatge assequible 
que permeti atendre les necessitats de la població que necessita un habitatge, en un 
horitzó de 20 anys. Però el que és vertaderament rellevant és el la forma amb què 
permet aconseguir aquest horitzó, doncs no només comporta la creació i construcció 
de nous habitatges, també la rehabilitació i gestió del parc existent, amb la voluntat 
d’intervenir al mercat lliure de l’habitatge, a partir de la consideració de la provisió 
d’habitatges destinats a polítiques socials com a un servei d’interès general. Superant 
així el paper d’espectador passiu del mercat immobiliari i compromet-se a adoptar 
mesures adreçades a l’existència de suficient i adequat habitatge assequible. Tot 
assegurant una distribució equilibrada sobre el territori de l’habitatge en general i de 
l’habitatge amb protecció oficial en particular per evitar la segregació, proposant així un 
nou model de ciutat i ampliant l’abast de la Llei d’Habitatge a àmbits territorials 
superiors. Es tracta d’un model de política d’habitatge que amplia la intervenció pública 
en la garantia del dret a l’habitatge.  
 
Per tant, ens trobem davant un mercat immobiliari que lluita per mantenir l’anomenada 
bombolla immobiliària i les actuacions al pur estil de corrupció, tant corrents a finals 
dels noranta i dels governs més conservadors. I una administració que no aconsegueix 
fer front a aquest mercat cada cop més elitista amb un bé de primer ordre i que encara 
ara lluita per realitzar un vertader canvi estructural i conceptual de l’habitatge. Canvi 
que no es produirà si no s’actua de forma transversal i amb un interès comú per sobre 
de l’interès individual tal com proposa la Llei pel Dret a l’Habitatge i que, amb el temps 
caldrà avaluar l’acompliment de llurs objectius.  
 

                                                 
69 que es desenvolupa en el Decret 454/2004, de Desenvolupament del Pla pel Dret a l’Habitatge (2004-
2007), i s’actualitza en el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla pel Dret a 
l’Habitatge. 
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SÍNTESI 

 
 
La funció social de la propietat es consolida amb l’estat social de dret; quan 
passa a atorgar un valor social i plural a l’habitatge, més enllà de la satisfacció 
individual, ha de servir a la societat. A partir d’aquest moment l’estat adquireix el 
paper d’interventor, limitant en el dret de propietat per garantir el dret a l’habitatge 
per motius d’interès social. 
 
La legislació que es desenvolupa a partir de 2004 representa un canvi d’orientació 
en la forma d’intervenció pública sobre els problemes d’habitatge, que respon a una 
consciència de les noves característiques dels problemes residencials a Catalunya, 
de la ineficàcia dels instruments aplicats fins al moment, i del caràcter integral que 
ha d’adoptar una intervenció sobre els problemes d’habitatge contemporanis. 
 
La Llei pel dret a l’Habitatge (18/2007) suposa la culminació d’aquest procés de 
canvi de la intervenció pública. Més enllà de les meres propostes dels diferents 
habitatges socials per donar resposta a les necessitats d’habitatge dels col·lectius 
més vulnerables; característics per l’amplitud del ventall d’opcions que ofereix, 
especialment pel que fa a règims de tinença (en favor del lloguer) i de les formes 
de gestió. Són rellevants les actuacions susceptibles d’ésser protegides en 
matèria d’habitatge per la voluntat de control i de prevenció del malbaratament 
dels recursos públics, amb l’objectiu d’aconseguir un ús eficient dels recursos 
públics i una gestió adequada dels habitatges protegits, públics i privats. Que, tot 
plegat configura un nou model de política urbana. 
 
Són habitatges socials: 
- Habitatges amb Protecció Oficial, de Règim General i de Règim Especial 
- Habitatges de titularitat pública 
- Habitatges de dotació pública 
- Allotjaments d’acollida per a immigrants 
- Habitatges cedits per l’administració 
- Habitatges d’inserció 
- Habitatges amb contractes de copropietat 
- Habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social 
- Habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa 
- Habitatges cedits en règim de masoveria urbana 
- Habitatges d’empreses destinats a llurs treballadors 
- Altres habitatges promoguts per operadors públics 
 
Actuacions susceptibles d’ésser protegides en matèria d’habitatge: 
- Principis de publicitat, transparència, concurrència pública, promoció de la 
diversitat i de la mixtura social per a l’adjudicació dels habitatges protegits. 
- Control de l’adjudicació i la transmissió dels habitatges protegits mitjançant: el dret 
d’opció de l’Administració, el deure de notificació de les transmissions d’habitatges, 
el dret de retracte de l’Administració; la creació del Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge amb Protecció Oficial i la regulació del sistema d’adjudicació dels 
habitatges que es promoguin.  
 
Però sobretot per la integralitat que suposa la nova legislació catalana a partir de 
tres eixos: la política d’habitatge (a partir de la Llei 18/2007), la política urbana 
(Decret Llei 1/2005) i la política de renovació urbana (Llei 2/2004) i l’amplitud i 
diversitat d’opcions que aquests eixos suposen. 
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III 
objectiu / hipòtesi / metodologia 
 

1. objectius 
 

L’objectiu de la tesi és el de determinar els factors més condicionants en el procés 
d’emancipació i realitzar noves propostes de gestió social de l’habitatge per facilitar-ne 
el primer accés.  
 
Si bé l’habitatge és un dret reconegut a l’article 47 de la Constitució Espanyola70 la 
realitat és que la major part de la població, sobretot aquella que disposa de pocs 
recursos econòmics, té dificultats per aconseguir-ne un, ja sigui de propietat o de 
lloguer. Però així com la problemàtica de l’habitatge afecta al conjunt de la població no 
són les mateixes les condicions socioeconòmiques, laborals, personals,... dels 
diferents sectors social, distingint-los per edat, sexe o procedència. Doncs hi ha grups 
socials tradicionalment més desfavorits que d’altres; les dones, juntament amb la 
vellesa i la immigració són els col·lectius que reben un tracte més desigual per part de 
la resta i, quan es reuneixen totes tres condicions sociodemogràfiques, la desigualtat i 
la discriminació és superior. Però així com la immigració, habitualment jove o adulta, 
troba els recursos necessaris per posar solució a les seves necessitats, la població 
anciana no sempre disposa dels recursos o de l’energia que requereixen, a més està 
altament condicionada pel seu estat de salut. 
 
Però els joves amb pocs recursos, sovint lligats a la manca d’experiència i a la seva 
condició generacional (en tant que joves) que els situa en una posició tant precària i 
temporal com al grup d’edat al qual pertanyen, malgrat tot tenen unes expectatives 
optimistes que els poden fer canviar la situació. Així, sempre s’han embrancat en 
“aventures” per emancipar-se inicialment precàries amb l’expectativa que la situació 
milloraria, amb unes millors condicions econòmiques i laborals a mida que incrementés 
llur experiència professional que els possibilita un millor nivell de vida. Però el fet que, 
malgrat la reducció de la taxa d’atur i el millor nivell de formació, els joves de principis 
del segle XXI s’emancipin en menor proporció i més tard del que ho feien els seus 
pares fa pensar en els factors que determinen el procés d’emancipació. 
 
Una de les premisses és el retard en l’emancipació dels joves degut a la seva situació 
socioeconòmica i laboral. Per demostrar-ho cal conèixer i analitzar detingudament la 
situació familiar, la taxa d’emancipació, el nivell d’estudis, l’activitat i l’ocupació laboral, 
els tipus de contractes, nivell d’atur i nivell d’ingressos dels joves de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, distingint per comarques i fer-ne una valoració. 
 
Es tracta d’analitzar el mercat immobiliari lliure i protegit i en règim de lloguer i de 
compra i les distincions que hi ha entre ells. I alhora analitzar la relació entre el salari i 
                                                 
70 Art. 47 de la Constitució Espanyola de 1978: tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i 
adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinent per tal 
de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir 
l’especulació. 
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el preu de l’habitatge i el cost d’accés al mercat per una llar jove per tal de fer la 
valoració sobre l’equivalència entre la situació socioeconòmica i professional dels 
joves i el mercat de l’habitatge.  
 
D’altra banda i, donat que l’àmbit d’estudi és la comarca del Maresme cal analitzar el 
seu creixement i els motius pels quals ha crescut i quin mercat immobiliari ofereix, així 
com la valoració sobre l’adequació per a la seva població. Amb l’objectiu final de 
realitzar unes propostes de gestió social de l’habitatge per a joves específiques per a 
l’àmbit d’estudi però que es puguin portar a terme a d’altres localitats, tot analitzant 
altres actuacions. 
 
Els objectius específics es poden classificar en les diferents etapes d’anàlisi i en funció 
de la categoria del procés d’emancipació a la qual pertanyin de la següent forma: 

  

Anàlisi 
quantitativa 

I 

Anàlisi 
social, 

econòmica i 
del mercat 
immobiliari 

Característiques socioeconòmiques dels joves de la RMB 
Característiques dels habitatges de la RMB 
Característiques i tipologia de les llars de la RMB 
Esforç econòmic de les llars joves. 
Anàlisi del procés d’emancipació a la RMB 

Anàlisi 
quantitativa 

II 
(enquesta) 

Anàlisi social 
i econòmica 

Característiques socioeconòmiques dels joves del 
Maresme 
Característiques i tipologia de les llars del Maresme 
Esforç econòmic de les llars joves del Maresme 
Anàlisi del procés d’emancipació al Maresme 
Determinació del que ha de ser l’habitatge d’un jove a 
l‘hora d’emancipar-se en funció de les seves necessitats i 
possibilitats, adient a la seva biografia personal. 

Reflexió 
final i 

conclusions 

Propostes 
de formes de 
gestió social 
de 
l’habitatge 

Estudi de les possibilitats de rehabilitar, recalificar i 
habilitar fàbriques, locals i habitatges desocupats com a 
habitatges socials per a joves en resposta les necessitats 
Bones practiques en matèria d’habitatge jove portades a 
terme a d’altres municipis 
Propostes de gestió social dels habitatges per a joves 
(existents i/o proposats) per facilitar el seu accés i que 
respongui a les seves necessitats 
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2. hipòtesi 

 
 
Per tal de detectar i analitzar els factors més determinants en el procés d’emancipació 
i realitzar noves propostes de gestió social de l’habitatge i facilitar-ne el primer accés, 
cal primer corroborar tres hipòtesis principals referides al conjunt de factors que tenen 
a veure amb el procés d’emancipació. Concretament, es consideraran tres aspectes 
de l’emancipació: social, econòmic i del mercat immobiliari que, si bé s’analitzen per 
separat, estan estretament relacionats entre ells.  
 

Il·lustració 1 Aspectes de l’emancipació 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
L’aspecte social s’analitza al segon i tercer apartat del marc teòric, formes de 
convivència i cohabitació arrel de la Segona Transició Demogràfica i el procés 
d’emancipació i mitjançant preguntes de caràcter subjectiu de l’enquesta. L’aspecte 
social fa referència a tot allò que, tot i ser de caràcter objectiu, es crea i es fonament 
en la interacció i la socialització amb els altres, sobretot a partir del grup d’iguals i en el 
grup de primera socialització, amb una forta influència de factors externs que 
consoliden la imatge social del procés d’emancipació i dels factors que el faciliten i/o el 
dificulten. Aquest aspecte està format d’una banda per situacions, sentiments i factors 
de caràcter subjectiu, sovint difícils d’analitzar amb les enquestes estatals, com: el 
desig d’emancipació (o de no emancipació), la situació familiar i les llibertats a la llar 
de la família d’origen i com aquestes influencien en el desig d’emancipació. D’altra 
banda, un aspecte a considerar de caràcter més objectiu és el nivell d’estudis i la seva 
finalització o no.  
  
L’aspecte econòmic, és aquell que objectivament facilita o dificulta l’emancipació en 
cada grau de desig expressat en els aspectes socials i personals. En aquest cas 
intervenen elements relacionats amb la situació econòmica i laboral, són: la situació 
laboral, activitat o atur; el càrrec que ocupa i la seva adequació i correspondència o no 
amb el nivell d’estudis; la precarietat i l’estabilitat de la situació laboral, mesurada a 
partir del tipus de contracte laboral i l’antiguitat del lloc de treball actual així com els 
anys que fa que treballa; i finalment el nivell d’ingressos. Aspecte que es tracta al 
primer i tercer apartat del marc teòric, l’imaginari social de la propietat i el procés 
d’emancipació; i que s’analitza en detall al quart capítol71 mitjançant l’anàlisi de l’esforç 

                                                 
71 IV. Anàlisi RMB amb dades secundàries. 4. El procés d’emancipació 
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econòmic per al pagament de l’habitatge i altres càlculs de caràcter econòmic i a 
través de l’enquesta. 
 
El tercer factor fa referència al mercat immobiliari, es tracta d’observar la relació i 
distribució entre habitatges lliures i protegits, habitatges de lloguer i de compra i llurs 
preus. Després, caldrà estudiar la interacció entre i els ingressos, l’esforç econòmic 
que suposa el pagament de l’habitatge per una llar jove. El mercat immobiliari 
s’analitza als capítols primer, quart i cinquè pel que fa als habitatges protegits, 
imaginari social de la propietat; l’habitatge i polítiques d’habitatge, respectivament. 
També s’analitza a partir de dades secundàries per a la Regió Metropolitana de 
Barcelona72 i per al Maresme73, amb una anàlisi detallada de l’esforç econòmic a partir 
de les dades secundàries per a la RMB i un apartat de l’anàlisi de l’enquesta 
(habitatge). 
 
Aquests factors, tot i ser tractats de forma separada afecten conjuntament, de diferents 
maneres i en diferents proporcions el procés d’emancipació. Les hipòtesi inicialment 
formulades són les següents: 
 

La primera hipòtesi fa referència als factors econòmics. Es considera que la 
precarietat laboral, que pateix en especial la població jove, i la situació 
socioeconòmica que se’n deriva dificulten el seu accés al mercat de 
l’habitatge i retarden la seva emancipació. Alhora, precarietat i situació 
socioeconòmica, converteixen el cost d’accés a l’habitatge en un esforç molt 
superior per les llars joves que per a les llars adultes. 
 
La segona hipòtesi fa referència al mercat immobiliari. Com s’ha vist, un 
mercat que actualment és bàsicament lliure i on predomina l’habitatge de 
compra. Els percentatges d’habitatges de protecció oficial, de lloguer o bé 
amb algun tipus de protecció específica són realment baixos. Amb unes 
diferències mínimes en quant a cost mensual però amb unes implicacions i 
una normativa molt diferents en funció de la protecció i el règim de propietat. 
Donada aquesta rigidesa del mercat residencial i l’elevat cost que té en 
qualsevol de les modalitats, l’emancipació es retarda fins a poder assumir 
aquesta despesa. A més, donades les darreres variacions dels tipus d’interès 
i les condicions de contractació de les hipoteques i els préstecs bancaris, 
sovint el cost mensual per al pagament de l’habitatge era similar amb 
independència del règim de tinença. En conseqüència, donada l’expectativa 
de la propietat com a generadora de rendes, no és d’estranyar que els joves 
prefereixen comprar habitatges lliures. 
 
Finalment, per tal d’aconseguir un habitatge els joves emigren a d’altres 
municipis amb un preu del sòl i de l’habitatge més barats, rejovenint l’edat 
mitjana d’aquests. És el cas del Maresme, que ha crescut bàsicament per la 
immigració suburbana de les grans ciutats, protagonitzada sobretot per 
població jove i adulta. 

 
A partir d’aquestes hipòtesi inicia el desenvolupament de la tesi que, posteriorment 
n’afegirà de noves.  
 

                                                 
72 IV. Anàlisi RMB amb dades secundàries. 2. habitatge 
73 V.I. Anàlisi del Maresme. Dades secundàries. 3. habitatge 
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3. metodologia 
 
 
Abans d’entrar estrictament a la metodologia utilitzada pel desenvolupament de la part 
empírica de la tesi cal tenir en compte qui és el col·lectiu jove i com es caracteritza, 
doncs són dos elements que seran la base de la resta del treball. Cal recordar doncs, 
tal com es definia al marc teòric, que el col·lectiu jove és aquell que es troba en la 
situació intermitja entre la infantesa i l’edat adulta. I que, pel que fa al tema que ens 
ocupa, la joventut objecte d’estudi, és aquella que està en edat d’emancipar-se, bé de 
forma transitòria i provisional bé de forma estable. Més enllà dels lligams familiars i 
emocionals pretén incidir en la decisió privada del quan, el com i el perquè s’emancipa 
la joventut; i, fins i tot (o sobretot) perquè no ho fa. 
 
Desenvolupant aquesta definició s’ha establert el període de joventut a analitzar (en 
funció de llur edat i consolidació vers l’emancipació) en la població d’entre 15 i 34 
anys. Ara bé, tenint en compte l’amplitud de situacions que avarca el període de 
joventut i llurs característiques, s’han distingit dos subgrups en funció de la 
consolidació del procés d’emancipació per a dos grups d’edat: el de la població jove en 
edat de primera emancipació (de 15 a 24 anys) i el de la població jove en edat de 
formar una llar estable (de 25 a 34 anys); entenent que a partir dels 35 anys s’entra de 
ple a la vida adulta. 
 
S’entén per població jove en edat de primera emancipació aquella que, malgrat no 
s’hagi emancipat, està en edat de fer-ho. Però en tractar-se d’un grup amb una edat 
inferior a l’edat mitjana de primonupcialitat, es considera que la seva emancipació, 
encara que no s’hagi produït, és primària i, sovint, més susceptible a les variacions 
socioeconòmiques i laborals que es produeixen en major mesura en aquest grup 
d’edat que no pas en el següent donada la seva situació marcada per la inestabilitat 
laboral, contractual i econòmica, en tractar-se d’un grup d’edat que, en el cas que 
realitzi estudis universitaris tot just els finalitza.  
 
D’altra banda, es considera com a població jove en edat de formar una llar estable 
aquella que, emancipada o no, forma part del grup d’edat que comprèn l’edat mitjana 
de primonupcialitat i que, en ser més gran que el grup anterior, ha tingut més temps 
per estabilitzar la seva situació socioeconòmica i laboral en favor d’una major 
estabilitat. 
 
Per al desenvolupament d’aquesta tesi s’han utilitzat diferents fonts d’informació, tant 
de caràcter teòric i conceptual, complementats amb fonts informatives, com de 
caràcter estadístic. S’inicia amb una anàlisi qualitativa superficial a peu de carrer i a 
partir d’experiències properes fruit dels cicles de vida, complementats amb informació 
de caràcter mediàtic i informatiu que ofereixen els mitjans de comunicació a finals del 
2004 i principis del 2005. L’anàlisi teòrica s’inicia a finals del 2004 amb el debat de la 
qüestió de l’habitatge, l’evolució dels preus i l’anomenada bombolla immobiliària, amb 
el conseqüent replantejament de l’habitatge mínim, que s’arriba a reduir a superfícies 
de 30m2,... És el cas de les publicacions d’articles i notes de premsa de la fira 
Construmat del 2005 i el rebombori mediàtic que causa el suggeriment de la reducció 
de les superfícies mínimes per a habitatges socials per part de la aleshores ministra 
d’habitatge. Publicacions a les quals s’afegeixen els articles de debat al voltant de les 
noves tipologies d’habitatges proposades per Santiago Cirugeda tant pel que fa a 
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superfícies com a règims temporals i de tinença, que proporcionen una breu anàlisi del 
context del moment i una mirada crítica carregada de noves idees.  
 
Per recolzar i fonamentar aquestes percepcions s’amplia i contrasta aquesta primera 
anàlisi superficial amb lectures de diferent caràcter, es comença per l’anàlisi de la 
parella i les formes de cohabitació i de relació familiar, que seguiran amb l’anàlisi de la 
joventut i finalitzarà amb els habitatges, llurs característiques i valors, l’evolució dels 
preus i l’anàlisi de l’habitatge protegit i la legislació existent al respecte.  
 
Pel que fa la introducció al marc teòric s’utilitzen lectures referents als cicles de vida, 
les formes de relació familiars i de parella, la segona transició demogràfica i les 
conseqüències que tindrà per a la formació de la llar. Es tracta de documentació 
demogràfica i sociològica, des de publicacions del Centre d’Estudis Demogràfics, fins a 
llibres de família i canvis estructurals en els valors familiars i de cohabitació com el del 
matrimoni Beck.  
 
Un cop introduït i contextualitzat el canvi en l’evolució de les estructures familiars i de 
cohabitació, s’introdueix el col·lectiu jove com a objecte d’anàlisi i reflexió. Com 
s’emancipen els i les joves? A quins patrons responen llurs formes de cohabitació? 
Quins factors influencien en llur presa de decisió respecte l’emancipació? Tot un seguit 
de preguntes que es reflexionen als Seminaris Urbans que organitza el Centre de 
Cultura Contemporània el 1997 (Seminaris Urbans I: La edad de emancipación de los 
jóvenes) que es complementen amb d’altres lectures relacionades amb la joventut i 
l’emancipació. A través de la publicació del Centre de Cultura Contemporània de la 
segona edició dels Seminaris Urbans el 1998 (Seminaris Urbans II: El precio de la 
vivienda y la formación del hogar) s’inclou l’anàlisi de la formació de la llar (que es 
complementa amb d’altres lectures de caràcter demogràfic i sociològic) i el preu de 
l’habitatge.  
 
Ambdós seminaris urbans del CCCB proporcionen una visió transversal de la 
problemàtica gràcies a la pluralitat d’autors, punts de vista i aspectes rellevants de la 
temàtica. A partir del segon seminari, un cop introduïdes les variables d’estoc 
d’habitatge i preus en la formació de la llar, s’inicien lectures relacionades amb les 
característiques i valors de l’habitatge (sobretot de caràcter social i funcional més que 
estructural), el preu de l’habitatge i llurs fluctuacions en relació a la situació econòmica 
i la producció d’habitatge protegit, així com les formes tradicionals de protecció del 
mateix juntament amb el marc legal al voltant de l’habitatge i l’urbanisme i les formes 
de creació i manteniment del patrimoni públic de sòl i habitatge. 
 
El conjunt de lectures i anàlisi configuren un suport al marc teòric que, a partir de la 
publicació del cinquè nombre de la revista ACE (Arquitectura, Ciutat i Entorn), amb un 
monogràfic de l’emancipació des d’una perspectiva global, s’actualitzen les lectures i 
conceptes anteriors. Que es veurà implementat gràcies al darrer número de la Revista 
Papers (de l’IERMB) que, amb l’explotació de la darrera edició de l’antiga enquesta 
metropolitana (ara Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP)), 
analitza el col·lectiu jove i llur accessibilitat a l’habitatge de forma específica. Tot i que, 
en tractar-se d’una publicació posterior a la configuració del marc teòric, les 
referències a la mateixa es troben sobretot a l’apartat de conclusions. No només per 
qüestions cronogràfiques, sinó per les coincidències i divergències entre ambdues 
enquestes (l’ECVHP i l’enquesta realitzada a la tesi). Igualment es complementa amb 
lectures de caràcter general bé de sociologia, arquitectura, demografia,... que, malgrat 
no es citen ni s’incorporen a la bibliografia, serveixen de fons teòric per recolzar i 
implementar l’anàlisi teòric de l’emancipació. Incloses algunes lectures i exemples més 
pròpies de l’arquitectura i l’urbanisme, referents a la construcció social de la ciutat 
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(Sacristán, I. (2007)), la rehabilitació (EARHA), conversió d’usos, tipologies i opcions 
habitacionals de caràcter temporal (Cirugeda, S. (2007)),... llegides i incorporades des 
d’una perspectiva social. 
 
Un cop iniciada la lectura, reflexió i posterior anàlisi del que configurarà el marc teòric 
es proposen unes hipòtesi que caldrà explicar i comprovar llur veracitat, o, per contra, 
desmentir-les. Per fer-ho es requereixen diferents tipus d’anàlisi i fonts d’informació; 
com que es tracta d’una tesi que pretén analitzar el procés d’emancipació dels joves i 
els elements que el determinen caldrà aproximar-se al col·lectiu jove i demanar-li 
l’opinió al respecte. Però per fer-ho cal contextualitzar-lo tot corroborant el que ja 
s’intuïa al marc teòric mitjançant una primera anàlisi quantitativa a partir de dades 
secundàries que proporciona una imatge real d’aquests comportaments.  
 
Aquesta anàlisi a partir de dades secundàries es realitza en dos àmbits territorials, el 
primer, que correspon a la Regió Metropolitana de Barcelona, s’inicia com una anàlisi 
descriptiva de la realitat juvenil vers l’emancipació i els elements considerats rellevants 
per a llur desenvolupament, i, posteriorment, serveix com a primera aproximació a la 
determinació de la rellevància d’aquests mitjançant una anàlisi de regressió logística. 
Posteriorment, s’analitzen les dades secundàries referents a un àmbit territorial més 
petit, objecte d’anàlisi de la tesi i de l’enquesta que es portarà a terme, es tracta de la 
comarca del Maresme. Però en aquest cas l’anàlisi és més superficial, únicament com 
a context del que serà l’anàlisi quantitativa a partir de les dades primàries obtingudes a 
partir de l’enquesta. 
 
Pel que fa a l’anàlisi quantitativa a partir de dades secundàries de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, com que l’objectiu és el de descriure la realitat juvenil 
vers l’emancipació i els elements que intervenen en llur desenvolupament, es realitza 
una anàlisi transversal dels diferents factors considerats rellevants. Per fer-ho s’inicia 
una breu anàlisi descriptiva de l’àmbit territorial (RMB) distingit per comarques no tant 
per la rellevància de les diferències entre elles com per la contextualització del segon 
àmbit territorial dins la RMB. Aquesta, consisteix en la descripció demogràfica dels 
darrers vint anys (1986-2006) en tant que població per sexe i edats, amb especial 
atenció a la població jove (15-34 anys), a partir de dades de censos (1991 i 2001) i 
padrons (1986 i 2006); l’anàlisi de la situació econòmica dels darrers vint anys, a partir 
de l’evolució del PIB i l’atur (EPA) i concretament pel que fa a la joventut (a partir de 
l’evolució de l’ocupació i l’atur per edats); Segueix una anàlisi de l’habitatge, del parc 
total i de l’evolució d’aquest amb el creixement de la població, tant pel que fa als tipus 
(principal, secundari i vacant) com pel que fa a llur protecció o absència d’aquesta 
(habitatges lliures vs habitatges protegits) i els règims de tinença, que es porta a terme 
mitjançant les dades dels censos de 1991 i 2001 i les del departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; i finalitza amb l’anàlisi de la 
tipologia de les llars i l’evolució dels darrers anys, ara bé, no només fa referència al 
tipus, també a la dimensió de la llar i l’estat civil de la població i la repercussió dels 
canvis demogràfics en la tipologia i formació de les llars. 
 
A partir de l’anàlisi del règim de tinença de l’habitatge s’inicia una bifurcació en llur 
concepció que respon a l’estructura d’edats. Així, a partir de les dades de la persona 
principal de la llar, s’inicia la distinció del col·lectiu jove del que no ho és (o col·lectiu 
adult), tot comparant el comportament d’ambdós col·lectius i l’evolució entre els dos 
anys de cens (1991-2001); per entrar en detall en el comportament del col·lectiu jove 
tot comparant ambdós grups d’edat rellevants en el procés d’emancipació i llur 
consolidació; és a dir, comparant el comportament del grup de joves en edat de 
primera emancipació (15-24 anys) del que està en edat d’emancipar-se de forma 
estable (25-34 anys). Aquesta anàlisi que s’inicia amb la primera variable que té en 
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compte l’edat de la persona principal de la llar, el règim de tinença, es realitza 
igualment per a la tipologia de la llar, distingint entre el col·lectiu jove i l’adult, i entre 
els dos col·lectius joves en funció de la consolidació de llur emancipació determinada, 
de moment, a partir de l’edat. 
 
Un cop comparats ambdós comportaments (a partir de taules i gràfics) en els dos 
moments disponibles (1991 i 2001), s’afegeix una breu anàlisi gràfica del canvi 
estructural que es produeix en passar de la joventut a l’edat adulta i de la realitat de la 
joventut en edat de primera emancipació al canviar de grup d’edat i estabilitzar llurs 
cicles vitals. Aquesta anàlisi gràfica no és més que la diferència de percentatges de 
cadascuna de les variables analitzades dels diferents col·lectius per edat, amb el qual 
s’observen els diferents comportaments i/o situacions per grup d’edat i com van variant 
amb l’augment d’aquesta (un exemple és el règim de tinença i com la disminució del 
lloguer a mida que incrementa l’edat de la persona principal en favor de la propietat, 
posa de manifest una major consolidació de l’emancipació en funció de l’edat que 
respon a un règim de tinença més rígid i si més no estable, sí perdurable). 
 
Entrant en detall a l’anàlisi del procés d’emancipació, el capítol dedicat a aquest es 
serveix de diferents tipus de dades en funció de la disponibilitat per àmbits territorials. 
Es tracta d’analitzar els diferents elements que poden afectar l’emancipació i com han 
evolucionat all llarg del temps per analitzar-los al capítol següent en funció de la 
consolidació del procés d’emancipació i extreure’n els més determinants per al procés, 
tant si el faciliten com si el dificulten. 
 
En aquesta primera part només s’analitzaran aquests elements en funció del grup 
d’edat (per destriar-ne el col·lectiu jove), s’inicia amb la taxa d’emancipació i la relació 
d’aquesta amb l’activitat i l’atur a partir de les dades de l’Enquesta de Condicions de 
Vida i Hàbits de la Població (ECVHP) dels anys 1985, 1990, 1995 i 2000 de l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB); tot contextualitzant la 
situació ocupacional i l’evolució dels contractes temporals de la població per grups 
d’edat per tot Catalunya durant períodes més amplis74 a partir de les dades de 
l’Enquesta de la Població Activa (EPA de l’INE). Un cop analitzat el comportament de 
la joventut pel que fa a l’ocupació i la forma en què la desenvolupa s’afegeix un 
element determinant,el nivell d’ingressos que recull la EPA que, en analitzar-se per 
grups d’edat i en dos moments diferents (1995 i 2002), permet copsar la realitat 
econòmica juvenil que, malgrat la millora al final del període, té uns ingressos molt 
inferiors a la resta de la població. 
 
Amb aquestes breus anàlisi s’obté una descripció de la realitat juvenil pel que fa als 
elements que poden incidir en llur procés d’emancipació, però cal relacionar-los amb la 
situació del mercat immobiliari, com la relació d’ingressos amb els preus mitjans dels 
habitatges i com han evolucionat ambdós factors a partir d’indicadors d’esforç 
econòmic. S’utilitzen dos indicadors d’esforç econòmic, d’una banda i de forma molt 
pormenoritzada els anys de dedicació del salari íntegre per al pagament de l’habitatge 
en funció de l’edat; i més extensament l’esforç econòmic mensual en tant que 
percentatge dels ingressos de la llar es requereixen per fer front all pagament de 
l’habitatge. Pel que fa a aquest segon indicador sempre es fa referència al cost d’un 
habitatge de propietat, en concret, de l’esforç que suposa el pagament de la hipoteca 
contractada. Ara bé, no és pas un exercici senzill doncs es tenen en compte tots els 
elements que el fan variar i l’evolució que han fet durant els darrers quinze anys, tenint 
en compte: els ingressos de les llars joves, el preu de l’habitatge, el tipus d’interès i la 
durada del préstec hipotecari del moment. Fixant tant sols dues variables per tal 

                                                 
74 En el primer cas 1976-2004 i pel que fa a la temporalitat contractual 1988-2005. 
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d’homogeneïtzar el càlcul i poder comparar els resultats, es tracta del percentatge del 
preu de l’habitatge a pagar mitjançant la hipoteca, quantificada en el 80% del valor de 
l’immoble, i la superfície del mateix, fixada en 100m2.  
 
Per realitzar aquestes anàlisi s’utilitzen dades de diverses fonts, la EPA i les dades de 
la publicació de Carme Trilla el 200475 pel que fa als ingressos; el Ministeri de Foment 
pel que fa al preu de l’habitatge i el Banc d’Espanya per tot el que fa referència a 
préstecs hipotecaris (tipus d’interès i durada). A més, no tant sols es quantifica l’esforç 
econòmic, sinó que es complementa amb una modelització d’aquest que permet 
analitzar quins d’aquests elements incideixen en major mesura en l’esforç econòmic i 
que alhora permeten realitzar una projecció sobre la situació futura de les llars pel que 
fa al pagament de l’habitatge. 
 
Finalment, el capítol conclou amb una breu anàlisi del que suposa l’accés a l’habitatge 
a data 2006 per a una llar jove en funció de llurs ingressos i, en aquest cas, incloent-se 
diferents tipus d’habitatge pel que fa al règim de tinença i la superfície, establint-se 
diferents possibilitats d’accés: de propietat a través de la contractació d’una hipoteca o 
de lloguer. Així, amb aquests tipus d’habitatge es quantifica l’esforç econòmic mensual 
que suposa el pagament de l’habitatge al 2006 per una llar jove amb la possibilitat de 
reduir la superfície o d’accedir-hi mitjançant un altre règim de tinença per reduir l’esforç 
econòmic. 
 
En una segona part, encara que una mica anacrònica per utilitzar les dades del darrer 
cens, es comparen les característiques de la població emancipada amb les de la no 
emancipada, en tots dos casos distingint els dos grups d’edat, per tal de determinar les 
seves característiques i les de llurs llars. Com que el cens no permet distingir quins 
són els/les joves emancipats/des dels/les que no ho estan, s’utilitza l’edat de la 
persona principal per destriar-les, cercant les característiques de les persones que 
resideixen en llars on la persona principal és joves i comparant-les amb les dels joves 
no emancipats. Les característiques analitzades són l’estructura i la composició de les 
llars joves (en quant a membres que les integren i llurs edats), la relació de parentiu 
amb la persona principal, l’estat civil, el règim de tinença de l’habitatge i el nivell 
d’instrucció i l’activitat. En aquest cas es realitza de nou l’exercici de comparar 
cadascuna de les variables analitzades en els dos grups d’edat, visualitzant així, el 
canvi estructural que es produeix a les llars joves en passar d’un grup d’edat a l’altre. 
 
Per concloure aquesta anàlisi descriptiva de la Regió Metropolitana de Barcelona a 
partir de dades secundàries es realitza una anàlisi de correlació i una de regressió 
logística a partir de la qual explicar la variació de la taxa d’emancipació dels dos grups 
de joventut en una sèrie temporal (1985-2001) i mitjançant variables de caràcter 
econòmic, laboral, familiar,... que, com s’ha vist en capítols anteriors, influencien en el 
procés d’emancipació i llur consolidació. 
 
En primer lloc, per avaluar la interrelació entre variables es realitza una anàlisi de 
correlació en què s’inclouen totes les variables per a cadascun dels grups d’edat. Així, 
mitjançant aquestes dues correlacions s’avaluarà la interrelació de dependència entre 
totes les variables i es valorarà el seu grau de relació, tat si és positiu com negatiu. 
L’anàlisi de correlació inclou totes les variables a considerar i, a partir de la Correlació 
de Pearson analitza el grau de relació que hi ha entre unes i altres i el signe de la 
mateixa, és a dir si influencia positivament o negativament a la variable dependent. 
 

                                                 
75 Trilla, C.; DEP (2004): Els Joves catalans i l'habitatge. Barcelona. Col·lecció Estudis 12. Secretaria 
General de la Joventut 
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La correlació, que es realitza per a cada grup d’edat (15-24 anys i 25-34 anys), pretén 
explicar la variació de la taxa d’emancipació (o variable dependent), és a dir, la taxa 
d’emancipació de cada grup d’edat de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la 
Població (de l’IERMB). Ara bé, les dades corresponen a les edicions de l’enquesta de 
1985, 1990, 1995 i 2000, així que les taxes de la resta d’anys per a completar el 
període analitzat s’han d’obtenir a partir d’equacions corresponents a llurs tendències. 
I per explicar la variació de la taxa d’emancipació s’inclouen a l’anàlisi les variables 
independents que, com s’ha vist anteriorment tenen alguna relació amb l’emancipació. 
Es tracta de variables econòmiques i laborals de cada grup: la taxa d’ocupació 
(població ocupada respecte població activa)76 i l’estabilitat o temporalitat dels 
contractes laborals77. També s’inclouen variables que comprenen ambdós grups com: 
l’edat de primonupcialitat, els ingressos mitjans de les llars joves, l’esforç econòmic per 
al pagament de la hipoteca en tant que percentatge d’ingressos mensuals destinats a 
aquesta finalitat78, preu de l’habitatge (en €/m2)79 i esforç econòmic tant que en anys 
necessaris per al pagament de l’habitatge destinant el total d’ingressos anuals. 
 
Ara bé, com que es tracta de dades extretes del cens, la EPA i l’enquesta de l’IERMB, 
s’han utilitzat totes les dades disponibles, però en tractar-se d’una anàlisi cronològica 
només ha estat possible obtenir 17 casos, que corresponen als anys 1985 a 2001, 
explicats per 7 variables, de les quals només dues són diferents per a cada grup 
d’edat. Aquest primer anàlisi mostra alguns dels elements que determinen 
l’emancipació, però mitjançant l’anàlisi de les dades obtingudes de les enquestes 
proporcionaran més informació i major fiabilitat. 
 
D’altra banda, i per finalitzar l’anàlisi dels elements més determinants en el procés 
d’emancipació es realitza una regressió múltiple per a cada grup d’edat prenent com a 
variables independents les variables més correlacionades amb la taxa d’emancipació 
de l’anàlisi anterior.  
 
El model de regressió logística és un model estadístic que s’utilitza per al coneixement 
de la relació entre una variable dependent qualitativa, dicotòmica (per a la qual 
s’utilitza el model de regressió logística binaria o binomial) o amb més de dos valors 
(regressió logística multinomial) i una o més variables explicatives independents, o 
covariables, ja siguin qualitatives o quantitatives. I té com a finalitat quantificar la 
importància de la relació entre cadascuna de las covariables i la variable dependent i 
classificar els individus dins les categories (present/absent) de la variable dependent, 
segons la probabilitat que tingui de pertànyer a una d’elles donada la presència de 
determinades covariables. 
 

                                                 
76 La taxa d’ocupació és el percentatge de població ocupada sobre el total de població activa. Com que la 
divisió per grups d’edat de la EPA només contempla els grups de 16 a 19 anys, de 20 a 24 anys i de 25 a 
54 anys, en aquest cas s’ha calculat la taxa per al grup de 16 a 24 anys, que s’ha utilitzat per la correlació 
per al grup de joves en edat de primera emancipació, i s’ha mantingut la taxa dels joves de 20 a 24 anys 
per al grup de joves en edat d’emancipació estable. 
77 En aquest cas s’ha utilitzat només la temporalitat dels contractes laborals, és a dir, el percentatge de 
contractes temporals sobre el total de contractes laborals. En aquest cas s’ha calculat la taxa per al grup 
de 16 a 24 anys i correlacionar-la amb el grup de joves en edat de primera emancipació i la taxa dels 
joves de 25 a 29 anys s’ha utilitzat per als joves en edat d’emancipació estable. 
78 Aquest càlcul té en compte el preu mitjà de l’habitatge per m2 i els ingressos mitjans de la llar jove i 
suposa una hipoteca del 80% del valor de l’habitatge (tenint en compte que aquest té una superfície de 
100m2), amb un tipus d’interès i una durada reals extrets del Banc d’Espanya. Com que el preu de 
l’habitatge i els ingressos mitjans de les llars joves només estan des de l’any 1987 i 1986 respectivament, 
les dades anteriors s’han calculat mitjançant l’equació corresponent a llur tendència. 
79 Donat que només estan des de l’any 1987, les dades anteriors s’han calculat mitjançant l’equació 
corresponent a llur tendència 
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En aquest cas concret es tracta de conèixer la relació entre la variable dependent 
qualitativa dicotòmica: emancipat/da / no emancipat/da, és a dir probabilitat d’estar 
emancipat/da, i les variables explicatives independents, o covariables, més 
correlacionades amb la taxa d’emancipació, a partir d’una regressió logística binaria o 
binomial. Per tal de quantificar la importància de la relació entre cada covariable i la 
probabilitat d’emancipació i classificar els individus emancipats dels que no ho estan. 
 
Un cop contextualitzada la joventut, els factors que influencien en llur procés i la 
determinació dels elements que més influencien per llur desenvolupament en termes 
generals i per la Regió Metropolitana de Barcelona, com que l’objectiu de la tesi és 
analitzar el procés d’emancipació a partir d’una concepció més global i no només de 
caràcter quantitatiu i econòmic, per a satisfer aquest objectiu es porta a terme una 
enquesta en un àmbit territorial caracteritzat per la rellevància d’aquest col·lectiu jove i 
la manca d’habitatges protegits i la rigidesa de l’oferta immobiliària caracteritzada per 
les segones residències, s’analitzen les dades secundàries referents a aquest àmbit 
territorial més petit, objecte d’anàlisi de la tesi i de l’enquesta, es tracta de la comarca 
del Maresme.  
 
El fet que aquesta es realitzi al Maresme es deu a la seva condició tradicional 
majoritàriament de segona residència que, a mitjans dels noranta, degut a l’increment 
dels preus dels habitatges, passa a convertir-se en una comarca de primera residència 
protagonitzada bàsicament per població jove que, bé per no poder pagar un habitatge 
a Barcelona, bé a la recerca d’una millor qualitat de vida, canvien de municipi i venen a 
viure al Maresme. És la tercera comarca que més ha incrementat la població total i 
jove entre 1986 i 2006, amb un 52% i un 43% respectivament com a conseqüència, en 
gran part, del procés descentralitzador de les grans ciutats cap a la perifèria i, per tant, 
com a receptora d’aquest. 
 
Però, les característiques del seu parc immobiliari, pensades en la segona residència, 
no sempre s’adapten a la nova població, a les seves necessitats i capacitats 
adquisitives. És per tant el Maresme una comarca tradicionalment tèxtil amb cada cop 
menys dedicació a aquest sector industrial, que ha experimentat un elevat creixement 
de la seva població, amb un elevat percentatge d’habitatges buits i un parc immobiliari 
pensat bàsicament en la segona residència més que en la primera, amb espais i àrees 
urbanes amb necessitats de reconversió i transformació després del cada cop més 
obsolet sector tèxtil, que ha derivat en la subcontractació de serveis procedents de 
països orientals.  
 
Per tant, es realitza també una anàlisi quantitativa a partir de dades secundàries 
per la comarca del Maresme. Com en l’apartat anterior ja s’analitza la comarca 
juntament amb la resta que conformen el conjunt de la RMB, en aquest cas l’anàlisi és 
més superficial, únicament com a context del que serà l’anàlisi quantitativa a partir de 
les dades primàries obtingudes a partir de l’enquesta. Per tant, només s’analitzen 
aquells aspectes que es considerin rellevants, ometent l’anàlisi en els casos que no hi 
hagi diferències significatives amb l’anàlisi per a la RMB. En general l’anàlisi es basarà 
en el conjunt de la comarca i, en tot cas es posarà en relació amb la Regió 
Metropolitana de Barcelona; tot i que sempre que les dades siguin significatives, 
l’anàlisi es podrà dividir en tres àmbits territorials: Baix Maresme80, Maresme Central81 i 

                                                 
80 Municipis del Baix Maresme: Alella, Cabrils, Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, 
Tiana, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar (els més propers a Barcelona). 
81 Municipis del Maresme Central: Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d'Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt (rodegen Mataró). 
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Alt Maresme82, que alhora es compararan amb el total de la comarca i de la RMB. O 
fins i tot, quan sigui rellevant s’afegirà l’anàlisi de la comarca per municipis segons la 
grandària d’aquests.  
 
Aquesta anàlisi qualitativa a partir de dades primàries per al Maresme consisteix en 
una breu descripció demogràfica dels darrers vint anys (1986-2006) de la població per 
grups d’edat, amb una anàlisi específica de la població jove (15-34 anys), a partir de 
dades de censos (1991 i 2001) i padrons (1986 i 2006); segueix una anàlisi de 
l’habitatge, del parc total i de l’evolució d’aquest amb el creixement de la població, tant 
pel que fa als tipus (principal, secundari i vacant) com pel que fa als habitatges 
protegits dels darrers anys (habitatges lliures vs habitatges protegits), que es porta a 
terme mitjançant les dades dels censos de 1991 i 2001 i les del departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; també inclou l’anàlisi de l’evolució 
del preu de l’habitatge al Maresme a partir de les dades del Ministeri de Foment. 
 
Donat que un dels elements més rellevants de l’emancipació i la forma en què es 
produeix és el règim de tinença de l’habitatge de la població i en concret del col·lectiu 
de joves, s’analitza amb major profunditat el règim de tinença dels habitatges en funció 
de l’edat. Comparant el règim de tinença dels habitatges joves amb el dels adults i 
l’evolució entre els dos darrers censos, realitzant l’exercici de comparar els 
percentatges de cada règim per a cada grup d’edat i obtenir així el canvi estructural 
que es produeix en passar d’un grup d’edat a l’altre respecte el règim de tinença.  
 
I finalitza amb l’anàlisi de la tipologia de les llars i l’evolució dels darrers anys, que, 
com que ja s’ha analitzat amb detall a l’apartat de la RMB només s’inclou com a cita, 
però no s’aprofundeix. Mentre on sí s’aprofundeix més és a les característiques de la 
població jove emancipada respecte la que no ho està, amb una anàlisi comparativa de 
les característiques d’ambdós col·lectius, tant pel que fa a la quantificació com a la 
composició de les llars joves (edat dels membres de les llars joves) i la relació de 
parentiu amb la persona principal. En aquest cas s’utilitzen les dades del cens de 2001 
i es caracteritzaran les persones que resideixen en llars on la persona principal és 
joves i es compararan amb les dels joves no emancipats. 
 
Un cop analitzat i contextualitzat el procés d’emancipació a partir de les dades 
secundàries disponibles es realitza una enquesta per  tal de realitzar una anàlisi 
quantitativa més aprofundida a partir de dades primàries. Donat que la població amb 
la qual creix el Maresme és bàsicament jove o adulta amb fills joves, cal analitzar la 
situació d’aquesta, el seu procés d’emancipació i l’adequació o no del parc immobiliari 
a les necessitats residencials de llur població. Per això l’anàlisi quantitativa a partir de 
dades primàries es basa en una enquesta telefònica realitzada el mes d’abril de 2007 
a 410 joves del Maresme d’entre 15 i 34 anys, 315 dels/les quals ja s’han emancipat i 
95 encara no ho han fet però manifesten la voluntat de fer-ho en els propers dos anys. 
Si bé és cert que només s’inclouen els resultats d’aquesta enquesta en un primer 
moment es realitza una prova pilot amb un qüestionari amb menys preguntes obertes 
que serveix per corregir-lo fins l’enquesta final.  
 
És important tenir en compte el període de temps d’aquest anàlisi, la prova pilot es 
realitza el tercer trimestre de 2006 i l’enquesta telefònica el mes d’abril de 2007; 
moment en què el preu de l’habitatge es situa en els valors més elevats, el tipus 
d’interès hipotecari comença a incrementar lleument però encara queda pal·liat per 
l’allargament del període de retorn. Paral·lelament comença a apreciar-se el canvi 
                                                 
82 Municipis de l’Alt Maresme: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, 
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i 
Tordera 
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normatiu i legislatiu que es gesta des del 2004, amb una major sensibilitat i incidència 
respecte el procés d’emancipació i les dificultats d’accés a l’habitatge. S’inicia així un 
discurs i un debat polític que s’apropa per primera vegada a la realitat de la ciutadania 
vers aquesta problemàtica. Amb la utilització i el servei dels mass media, que també 
participen d’aquest debat gràcies a actes públics, fires, manifestacions,... Visualització 
de la problemàtica i les polítiques que s’inicia amb el debat dels habitatges de 30m2 
que es proposen a la Fira Construmat de Barcelona el 2005 i que, amb el llarg debat 
que suposa la legislació catalana del dret a l’habitatge83 i les diverses manifestacions 
per un habitatge digne, no deixen d’incidir en la població i l’imaginari social. 
 
Per tant, l.’enquesta es porta a terme en ple debat legislatiu i social pel dret a 
l’habitatge, però poc abans que es consolidi l’apujada del tipus d’interès i, sobretot que 
aquesta repercuteixi a un representatiu percentatge de població, suficient com per tenir 
repercussió social. Ara bé, també en un moment en què els mass media i les 
reiterades manifestacions pel dret a l’habitatge afecten la imatge de l’habitatge i les 
consideracions al respecte. Moment de debat intern i obert a la societat; però sobretot 
moment de debat i de reflexió; que fins aquestes dates no s’havia produït amb aquesta 
força i voluntat d’incidència. 
 
A l’hora de definir la mostra de l’enquesta i la representativitat de la mateixa s’han 
generat diferents dubtes. El primer dels quals era la població a analitzar i per tant la 
mostra que calia triar, per comprendre el procés d’emancipació de la joventut amb les 
característiques i situació actuals, cal analitzar la joventut? O potser aquella que ja 
s’ha emancipat? Però què hi ha d’aquella joventut que, malgrat no s’hagi emancipat 
està en edat de fer-ho? Que potser no ha trobat el moment o no ha desitjat fer-ho però 
que en canvi formen part d’una demanda potencial immediata... 
 
En aquest context i després de llargues reflexions, com que l’anàlisi té com a objectiu 
anar més enllà de la mera emancipació, amb la voluntat d’analitzar la incidència que té 
la valoració subjectiva i la renda permanent en el procés, s’ha considerat pertinent 
ampliar el marc d’anàlisi de la població. És per tant objecte d’anàlisi la població jove 
emancipada, però també ho és, tot i que en menor mesura, la població jove que, tot i 
no estar emancipada, s’ha qüestionat la possibilitat de fer-ho i té pensat materialitzar-la 
en els propers dos anys. S’incideix així en l’univers de la població jove i llur procés 
d’emancipació des de dos aspectes determinants, a saber: l’emancipació efectiva 
consolidada, és a dir, la població jove ja emancipada i per tant demanda efectiva 
consolidada; i l’emancipació potencial immediata, és a dir, la població jove no 
emancipada que manifesta la voluntat d’emancipar-se en els propers dos anys, i que, 
per tant, pot traduir-se en demanda efectiva o no, en funció de la materialització 
d’aquest procés. 
 
L’univers estadístic és la població d’entre 16 i 35 anys resident al Maresme, que 
correspon a 109.968 persones i la unitat de recollida de la informació és l’individu, tot i 
que la informació que recull el qüestionari permet conèixer també algunes 
característiques de la llar. Ara bé, a l’hora de determinar la grandària mostral sorgeix el 
problema de la recollida de la informació; amb un primer procés de prova pilot es 
determina una mostra de 95 enquestes que es realitzaran personalment amb diferents 
formes (porta a porta, al carrer, als transports públics,...). L’objectiu d’aquesta prova 
pilot no és tant l’obtenció de la informació, doncs es tracta d’una informació esbiaixada 
per la manca de representativitat estadística i gens significativa estadísticament i 
territorialment; sinó que serveix per avaluar la resposta de la mostra a l’enquesta i la 
informació sol·licitada.  

                                                 
83 Projecte de Llei que es gesta des del 2004 i que no s’aprova definitivament fins el desembre de 2007. 
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Per a la prova pilot es prepara un únic per qüestionari per a totes dues mostres, amb 
preguntes curtes bàsicament tancades i multiresposta. I és a partir d’aquest primer 
qüestionari, quan es detecten els principals problemes de l’enquesta, els dèficits i la 
manca de claredat i, tal vegada, l’especificitat de les preguntes que sovint incomoda la 
persona enquestada. I, com a resultat d’aquesta prova pilot, es prepara un model 
d’enquesta per a cada mostra (emancipada, no emancipada), amb preguntes 
bàsicament tancades i algunes multiresposta (del tipus Sí/No, valoració d’1 a 7), i 8 
preguntes obertes, que es realitzarà telefònicament mitjançant la contractació externa 
d’una empresa especialista en el treball de camp. 
 
Ara bé, la dimensió econòmica que suposa la contractació d’una empresa per realitzar 
l’enquesta dificulta aquest procés, a partir del qual es cerquen fonts de finançament 
com l’ajuda que ofereix l’Observatori Català de la Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, que confia en la tesi amb una aportació de 3.000€. Però, com que aquesta 
no és suficient, es proposa un estudi a l’empresa pública ProHabitatge de l’ajuntament 
de Mataró i al Consell Comarcal del Maresme doncs, amb l’aportació d’ambdues 
Oficines d’Habitatge es podria portar a terme una enquesta amb una mostra suficient 
per a ambdós col·lectius (el de la joventut emancipada i el de la que no ho està). Però 
només resulta interessada ProHabitatge, per a la qual es realitza una enquesta a 95 
joves emancipats i 35 no emancipats84 i s’inclouen preguntes concretes sobre les 
formes de gestió pública dels recursos destinats a la promoció d’habitatges socials. 
 
A partir de l’univers estadístic es calcula la grandària de la mostra que es considera és 
de 410 individus, amb un error mostral del 4,83% per a un nivell de confiança del 
95,5%, calculada a partir de l’expressió: 
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Ara bé, com que aquest univers es subdivideix alhora en dos subgrups en funció de la 
consolidació de llur procés d’emancipació, cal prendre una determinació, doncs per 
analitzar la realitat del procés d’emancipació amb els dos universos cal incrementar la  
mostra, que comporta un encariment de l’enquesta, o reduir la representativitat 
estadística. 
 
Com que l’element més interessant de la tesi és que no només analitza el procés 
d’emancipació amb una mostra que ja l’ha consolidat, sinó que l’implementa amb 
l’anàlisi i la percepció d’una altra mostra que, malgrat no l’ha consolidat, es caracteritza 
per llur potencialitat immediata i/o a curt termini, degut a la manca de recursos 
econòmics ha calgut reduir la representativitat d’aquesta segona mostra que, tot i ser 
menys significativa, aporta una informació molt rellevant i útil per l’anàlisi. Així, es 
distribueixen en dues mostres, 315 enquestes a una mostra emancipada i 95 
enquestes a una mostra que no s’ha emancipat; distribució que pràcticament no 
redueix la significativitat de la mostra emancipada i que alhora s’implementa amb la 
rellevància de la informació d’aquesta segona.  
 
Pel que fa als estrats d’aquesta mostra, com que la intenció és analitzar la realitat del 
procés d’emancipació amb la màxima fidelitat no s’han forçat estrats de representació 
                                                 
84 La submostra per a Mataró s’ha triat en funció de la mostra representativa per al conjunt del Maresme i 
aplicant el percentatge que li correspon en funció de la població jove que té. Vegi’s el quadre de 
distribució de la mostra per municipi. 
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ni per sexe ni per edat; doncs no s’emancipen de la mateixa manera ni a la mateixa 
edat els homes que les dones (elles ho fan amb una mitjana de dos anys 
aproximadament abans que ells). Pel que fa a la distribució territorial el quadre de la 
distribució de la mostra presenta la distribució territorial, realitzada a partir de la 
distribució poblacional a nivell municipal de cadascun dels dos universos. 
 

Quadre 1 Distribució de la mostra per a cada municipi  

Univers 
jove

joves 
emancipats/

des

joves no 
emancipats/

des

% 
emancipats/
des respecte 

total

% no 
emancipats/
des respecte 

total

Nº enquestes 
mostra 

emancipada

Nº enquestes 
mostra no 

emancipada

Alella 2527 563 1964 1,4% 2,8% 4 3
Arenys de Mar 3584 1269 2315 3,2% 3,3% 10 3
Arenys de Munt 2069 869 1200 2,2% 1,7% 7 2
Argentona 3034 1001 2033 2,5% 2,9% 8 3
Cabrera de Mar 1088 303 785 0,8% 1,1% 2 1
Cabrils 1535 488 1047 1,2% 1,5% 4 1
Caldes d'Estrac 527 197 330 0,5% 0,5% 2 0
Calella 4033 1559 2474 3,9% 3,5% 12 3
Canet de Mar 3247 1209 2038 3,0% 2,9% 10 3
Dosrius 961 350 611 0,9% 0,9% 3 1
Malgrat de Mar 4443 1761 2682 4,4% 3,8% 14 4
Masnou (el) 6178 2009 4169 5,0% 6,0% 16 6
Mataró 34700 13516 21184 33,8% 30,3% 106 29
Montgat 2760 1085 1675 2,7% 2,4% 9 2
Orrius 122 23 99 0,1% 0,1% 0 0
Palafolls 1898 874 1024 2,2% 1,5% 7 1
Pineda de Mar 6544 2467 4077 6,2% 5,8% 19 6
Premià de Mar 8294 2873 5421 7,2% 7,8% 23 7
Sant Iscle de Vallalta 242 101 141 0,3% 0,2% 1 0
Sant Andreu de Llavaneres 2243 786 1457 2,0% 2,1% 6 2
Sant Cebrià de Vallalta 557 239 318 0,6% 0,5% 2 0
Vilassar de Dalt 2350 681 1669 1,7% 2,4% 5 2
Vilassar de Mar 5130 1815 3315 4,5% 4,7% 14 5
Premià de Dalt 2802 850 1952 2,1% 2,8% 7 3
Sant Pol de Mar 1104 382 722 1,0% 1,0% 3 1
Santa Susanna 576 203 373 0,5% 0,5% 2 1
Sant Vicenç de Montalt 1070 424 646 1,1% 0,9% 3 1
Teià 1528 368 1160 0,9% 1,7% 3 2
Tiana 1780 497 1283 1,2% 1,8% 4 2
Tordera 3042 1259 1783 3,1% 2,5% 10 2
MARESME 109968 40021 69947 100% 100% 315 95  
 
Un cop concretada la mostra, es realitza una enquesta telefònica (sistema CATI) a 
partir de la contractació d’una empresa externa (Opinòmetre, S.L.). Aquesta realitza 
les enquestes telefòniques, que tenen una durada aproximada de 6-7 minuts, durant el 
mes d’abril de 2007 i entrega els resultats amb una base de dades en format SPSS el 
mes de juliol de 2007. 
 
L’anàlisi d’aquestes dues situacions permet: en l’emancipació efectiva consolidada, 
analitzar la realitat juvenil d’aquest procés d’emancipació un cop materialitzada: quan 
s’ha emancipat, amb qui viu, de quin règim de tinença és el seu habitatge, quines 
característiques té (tipologia, superfície, nombre d’habitacions,...), com el va trobar, 
quant de temps va tardar, les formes de pagament del mateix,... però també com és el 
subjecte i la seva llar: el nivell d’estudis i la situació professional de la persona 
enquestada i de la seva llar d’origen, el tipus de contracte, el nivell d’ingressos propis i 
de la llar,... Però més enllà d’aquestes característiques l’enquesta és rellevant per la 
informació que facilita no només de la situació actual, també de la del moment de 
l’emancipació i dels desitjos respecte la forma de viure i l’habitatge; tot plegat mostra 
els elements que han estat més determinants en llur procés d’emancipació i llurs 
expectatives. 
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Per entendre-ho cal fer una descripció de l’enquesta i dels motius que responen a 
cadascuna de les preguntes realitzades. En primer lloc es realitza una breu introducció 
explicant l’objectiu de l’enquesta, qui la porta a terme i assegurant l’anonimat i la 
confidencialitat tant durant l’enquesta com en la seva explotació i publicació de 
resultats. El primer apartat de l’enquesta respon a les preguntes que permetran 
identificar l’enquestador/a si es tracta d’un individu de l’univers dels emancipats o dels 
no emancipats (prèvia explicació que tant sols interessa la població d’entre 15 i 34 
anys, amb la qual es destria la població que no és objecte d’estudi). En comptes de 
preguntar directament si s’està emancipat/da o no, i per tal de fer la pregunta més 
entenedora, es demana si viu amb els pares; pregunta a partir de la qual es procedirà 
a determinar-ne la destinació (mostra emancipada, o no emancipada). En segon lloc 
es pregunta pel municipi de residència i la permanència o no al respecte i els motius 
de variació, si és el cas, amb el qual es procedeix a una breu anàlisi de mobilitat. Les 
preguntes 3 i 4 són molt rellevants, l’any d’emancipació i la voluntat o no d’haver-se 
emancipat abans, així com els motius pels quals no ho va fer en cas de resposta 
positiva, seran determinants per a l’anàlisi d’aquesta mostra. 
 
Un segon apartat qüestiona i valora (de l’1 al 5) tots els factors que poden haver 
influenciat en el fet d’haver-se emancipat en el moment en què ho va fer, s’inclouen 
qüestions relacionades amb els estudis i la feina, l’habitatge, la família, la parella i els 
amics o companys de pis. Per, en una pregunta posterior, consultar la situació en el 
moment de l’emancipació (abans) i en el moment actual (ara), a partir de la qual 
s’analitzarà l’evolució de l’individu un cop emancipat. La pregunta 7, encara que es 
tracta a part, considera molts aspectes influenciables en el procés d’emancipació que 
s’han volgut tractar amb posterioritat de la pregunta 5 per llur caràcter personal. Es 
tracta de diferents aspectes que qualifiquen i quantifiquen la relació amb la família 
d’origen, preguntes referents a les llibertats personals i socials, a la confiança i la 
relació interpersonal que donaran algunes pistes més sobre els motius que 
afavoreixen i/o dificulten l’emancipació i si la relació familiar pot ser un determinant o, 
al contrari, un inhibidor de l’emancipació. 
 
A partir de la variable 8 s’inicien una sèrie de preguntes referents a la llar, la forma de 
cohabitació i el tipus de nucli i de relació de cohabitació; que enllaça amb la variable 
següent amb qüestions referents a l’habitatge i llur règim de tinença. Les preguntes 14-
17 qüestionen l’oferta del mercat immobiliari, la dificultat o facilitat de la recerca 
d’habitatge, la forma com es troba i la valoració de l’ajustament o no d’aquest amb les 
necessitats personals de l’individu enquestat. Qüestions que enllacen amb les 
qüestions més pròpies de l’anàlisi específic per a ProHabitatge Mataró, no tant per llur 
naturalesa com per la reiteració, doncs es tracta de qüestions relacionades amb els 
ajuts i habitatges públics i el coneixement o no dels individus. Si bé es volien incloure 
qüestions al respecte no era objecte d’estudi de la tesi les valoracions personals 
respecte l’administració pública; però sí que ho era l’anàlisi d’altres tipus d’habitatges i 
de règims de tinença com els lloguers tous en habitatges construïts en sòls cedits 
mitjançant el dret de superfície (com proposa el model Andel) o la conversió d’usos i la 
possibilitat de transformar espais industrials en habitatges protegits,... Però per manca 
de pressupost no es podien incloure qüestions específiques al respecte, doncs hagués 
calgut definir-les i explicar-les, i tant sols s’ha pogut incloure una opció més coneguda 
com els habitatge amb serveis comuns (rentadores, calefacció, sales,...); tot i que 
potser no sempre s’ha entès perfectament el significat. 
 
La variable 19 està molt vinculada amb les anteriors de l’estructura de la llar,... es 
tracta de les característiques de l’habitatge, però com que es parteix del supòsit que el 
mercat immobiliari del Maresme és força rígid, no tant sols es demanen les 
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característiques de l’habitatge actual, també de l’habitatge ideal. Si bé és cert que 
aquest ideal deixa la porta oberta a tota mena de fantasies i il·lusions, també 
proporciona els desitjos de la major part de la mostra que, molt condicionada pels 
preus de l’habitatge i la dificultat que suposa, respon de forma coherent a llurs 
disponibilitats. Amb especial rellevància a la qüestió sobre la durada de l’habitatge 
(preguntes 21 i 22) doncs, en primer lloc es pregunta si l’habitatge respon a les 
necessitats presents (tant en el cas de l’habitatge actual com en el de l’ideal) i en 
segon lloc si l’habitatge respon a les necessitats futures (Ampliació de la família, 
fills,...). Amb aquestes dues preguntes s’obté una doble informació: d’una banda la 
temporalitat/perdurabilitat de l’habitatge actual i de l’altra la de l’habitatge ideal i la 
coincidència o no entre ambdós que, lligat amb el règim de tinença i l’imaginari social 
de la propietat que s’analitza al marc teòric, mostren la forma en què s’emancipa la 
població jove, la satisfacció o no d’aquesta amb llurs desitjos i necessitats i les 
estratègies que ha seguit o pretén seguir per aconseguir satisfer-los. 
 
Les següents qüestions són de caràcter subjectiu, d’una banda es pregunta sobre els 
llindars de pagament que estaria disposat/da a pagar com a màxim i el que 
consideraria com a ideal; i de l’altra es demana la valoració i quantificació del grau de 
dificultat que ha tingut en el procés d’emancipació. 
 
Finalment es pregunten les dades sociodemogràfiques, però també s’inclouen 
qüestions familiars (referents al pare, la mare i als nucli familiar d’origen), fet que 
permetrà avaluar si el nivell d’estudis i el socioeconòmic dels progenitors, així com el 
nombre de germans influencien o no en el procés d’emancipació. I la darrera qüestió fa 
referència al nivell d’ingressos individuals i de la llar i al lloguer o hipoteca mensual que 
es paga. 
 
Per tant, no només s’analitza el procés d’emancipació pels temps i les formes,en tant 
que com, quan, on, amb qui,... en què es produeix; sinó que l’enquesta va més enllà. 
Mitjançant qüestions com la data de naixement i la del moment de l’emancipació es 
poden realitzar anàlisi de la situació actual i del moment en què es va emancipar més 
enllà de les estrictament proposades. Seran doncs determinants per a aquesta anàlisi 
l’edat en els dos moments (l’actual i la del moment de l’emancipació), el règim de 
tinença, l’esforç econòmic i les valoracions dels motius que han influenciat en el procés 
d’emancipació. 
 
S’inicia així una explotació genèrica de l’enquesta per obtenir una anàlisi global, anàlisi 
de la mostra enquestada, de llurs llars i habitatges, de la satisfacció o no amb llurs 
desitjos i de llurs millores o no respecte el moment en què es van emancipar. Anàlisi 
que posteriorment s’implementa amb encreuaments respecte altres variables, com 
l’evolució de la consolidació del seu procés d’emancipació i l’anàlisi de cadascuna de 
les variables en funció del grup d’edat al qual es pertany en el moment de l’enquesta, 
tot comparant-les amb posterioritat amb l’edat en el moment de l’emancipació, fet que 
permet avaluar la consolidació d’aquesta. Finalment es realitzen anàlisi concretes en 
funció del règim de tinença de l’habitatge i dels desitjos de perdurabilitat o temporalitat 
de l’habitatge. 
 
En una segona anàlisi s’analitzen les dades de la mostra no emancipada o 
emancipació potencial immediata, a la qual se li ha fet una enquesta pràcticament 
idèntica que a la mostra emancipada. Però amb la diferència bàsica que, allà on a la 
primera es preguntava sobre la situació (passada) que es tenia en el moment de 
l’emancipació, en aquest cas es pregunta sobre la situació (futura) que s’espera tenir 
en el moment de l’emancipació. Aquesta diferència és fonamental per entendre 
l’enquesta i llurs objectius, doncs si bé a la primera es pretenia valorar l’evolució en la 
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consolidació de l’emancipació efectuada, en aquest cas l’objectiu és avaluar quant i 
com han de canviar les característiques i situacions personals perquè es materialitzi 
l’emancipació. 
 
L’enquesta de la mostra no emancipada s’estructura de la mateixa manera i amb 
pràcticament les mateixes preguntes. Si bé la pregunta determinant és la que fa 
referència al fet de viure amb els pares, per la qual tant sols s’inclou a aquesta mostra, 
aquella que respon que sí que hi viu, i que, o bé ha buscat habitatge o bé no ho ha fet 
però pretén emancipar-se en un període inferior a dos anys. Per tant, només és 
objecte d’estudi aquella població jove del Maresme que manifesta la voluntat 
d’emancipar-se en menys de dos anys pel fet que, si no es preveu materialitzar 
l’emancipació en un període tan curt segurament les qüestions referents a l’habitatge i 
llurs valoracions respecte aquest procés serien poc significatives. Al primer apartat que 
fa referència a l’emancipació s’inclouen aspectes més concrets sobre el municipi de 
destinació en el moment de l’emancipació, però en aquest cas l’objectiu no és analitzar 
la mobilitat sinó els motius que la originen, especialment en els casos que es manifesti 
la voluntat de permanència al municipi actual i que es consideri que no serà possible. 
 
La resta de qüestions de l’enquesta són idèntiques a les de la mostra emancipada, 
però s’ometen aspectes concrets de la llar com el nivell d’ingressos,... Per tant, en 
aquest cas es procedeix de la mateixa manera que en l’anterior, tot analitzant 
genèricament les variables i relacionant-les amb el grup d’edat actual i el del moment 
de l’emancipació (2 anys superior a l’edat actual) i comparant les característiques 
actuals amb les esperades en un futur proper.  
 
En un segon moment s’analitzen les característiques d’ambdues mostres tot 
comparant-les entre sí per avaluar les diferències entre elles, les diferències de 
comportament i aspiracions sempre tenint en compte el grup d’edat al qual pertanyen. 
Comprendre la forma de vida i cohabitació de les mateixes, les característiques de 
llurs habitatges actuals i del que desitjarien així com els motius que han interferit en llur 
procés d’emancipació, bé facilitant-lo bé causant-ne dificultats, permeten una millor 
actuació de l’administració competent, que, aprofitant la nova legislació en la matèria 
podrà aportar solucions viables i desitjables al públic al qual van adreçades. Per tant, 
la informació no només fa referència a la situació i perspectiva de futur de la mostra 
emancipada, també de la demanda potencial, oferint la possibilitat d’actuar a les 
administracions competents per resoldre la problemàtica en un futur. 
 
L’explotació de l’enquesta mostra les diferències entre la mostra no emancipada i la 
que sí que ho està i les diferències per grup d’edat i règim de tinença de l’habitatge. 
Amb l’objectiu de resoldre en una segona anàlisi de regressió logística els elements 
més determinants per a l’emancipació que bé la faciliten o, al contrari, la dificulten. 
Anàlisi que permet comparar els resultats amb que mostren les anàlisi fetes per a les 
dades quantitatives. 
 
En aquesta ocasió, les dades introduïdes a la regressió logística binaria són: com a 
variable dependent la variable qualitativa dicotòmica estat de l’emancipació, és a dir 
emancipat/da i no emancipat/da; i com a variables explicatives independents s’han 
realitzat probes amb diferents variables que podien influir. La complexitat i amplitud de 
l’enquesta pel que fa a la valoració dels aspectes que influencien en el procés 
d’emancipació, amb les opinions subjectives al respecte i la duplicitat de dades al 
contemplar la situació actual i en el moment de l’emancipació per a ambdues 
submostres fa de difícil maneig i concreció. Però, a més, la valoració de cadascun 
d’aquests elements per separat no són significativament rellevants, per això s’analitzen 
els resultats conjuntament mitjançant diferents regressions logístiques.  
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Realitzant tres tipus de regressions distingint la qualificació de les variables. En primer 
lloc, distingint les variables segons es tracti de variables objectives o subjectives 
(valoracions i opinions personals) s’han realitzat les regressions pertinents per a cada 
tipus de variables, d’una banda les que fan referència a variables objectives i de l’altra 
les subjectives. Per, amb posterioritat, incloure-les totes en una altra anàlisi de 
regressió logística.  
 
Els resultats de les regressions en tots els casos distingeixen en dos grups els 
elements que més influencien en el procés d’emancipació: d’una banda, els que més 
influencien per a la mostra emancipada, per tant, aquells que faciliten llurs procés, i de 
l’altra els de la mostra no emancipada, aquells que més el dificulten. Amb partir dels 
quals es quantifica la importància de la relació entre cadascuna de les covariables i la 
variable dependent i classifica els individus dins les categories (present/absent o 
emancipat/da / no emancipat/da) de la variable dependent, segons la probabilitat que 
tingui de pertànyer a una d’elles donada la presència de determinades covariables. 
 
Un cop quantificada i classificada la mostra mitjançant les regressions logístiques es 
realitza una darrera anàlisi mitjançant la qual es classifiquen els diferents tipus 
d’emancipats/des. Es tracta d’una anàlisi de classificació de k-medias, a partir de la 
qual s’obté la classificació de l’emancipació en base a les preguntes més rellevants i 
amb resultats més divergents entre la mostra obtinguts de l’enquesta.  
 
Per analitzar els perfils de la mostra emancipada es realitza aquest anàlisi a partir de 
dues preguntes concretes que contenen diferents variables determinants: d’una banda 
la valoració del grau d’importància dels 8 factors determinants en el procés 
d’emancipació; i de l’altra la valoració dels 10 factors que avaluen la relació a la llar 
familiar d’origen. Variables que, a més, són molt determinants en el procés 
d’emancipació, doncs tenen molta rellevància en la regressió logística. 
 
Finalment, es realitza una breu anàlisi del parc d’habitatges per valorar la seva 
adequació o no a les necessitats de la població jove obtingudes de la primera part de 
l’anàlisi qualitativa. Un cop valorades les necessitats de la demanda i les possibilitats 
de l’oferta per satisfer-les, s’analitzarà el parc d’habitatges vacants, els edificis i 
fàbriques en (des)ús susceptibles de ser rehabilitats i recalificats per a un ús social i/o 
residencial que doni resposta a les necessitats que no cobreixi l’actual oferta.  
 
A mode de conclusió: per contrarestar la primera hipòtesi de treball, s’han utilitzat les 
dades referents a ocupació, atur, nivell d’ingressos, tipologia i durada del contracte 
laboral,... de la població jove i en alguns casos comparant-la amb la població adulta. 
Les dades procedeixen del cens i padrons des de l’any 1985 fins el 2005 o, en el seu 
defecte dels anys anteriors o posteriors. Pel que fa a la segona hipòtesi s’han utilitzat 
dades d’habitatge procedents de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de la 
Vivienda, dades de préstecs hipotecaris procedents del Banc d’Espanya i dades 
d’ingressos mitjans de les llars joves procedents de la publicació Trilla, C. (2004): Els 
joves catalans i l’habitatge 1999-2003. Finalment, per contrarestar la tercera hipòtesi 
es recorre a la informació obtinguda a partir de les enquestes i el treball de camp en 
relació al mercat immobiliari. 
 
La principal dificultat per a realitzar l’anàlisi tant quantitativa com qualitativa és la 
manca de dades per grups d’edat quinquennals per al conjunt de la RMB. A excepció 
de les dades facilitades per l’IDESCAT, que sí contempla l’àmbit territorial de la RMB 
(tot i que no totes estan per grups d’edat quinquennals), la resta de dades sovint no 
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estaven per als grups d’edat i l’àmbit territorial requerides, per aquest motiu moltes de 
les dades són del conjunt de Catalunya o per grups d’edat més grans.  
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ENQUESTA REALITZADA A 315 JOVES EMANCIPATS/DES DEL MARESME  
 
PRESENTACIÓ: 
Som la Universitat Politècnica de Catalunya, estem fent un estudi sobre el procés 
d’emancipació dels joves del Maresme amb l’objectiu d’identificar les vostres necessitats i 
proposar les solucions més pertinents per solucionar-les i facilitar el vostre accés a l’habitatge i 
l’emancipació d’aquells que encara no han marxat de casa els pares.  
S’ha localitzat el teu telèfon mitjançant les dades del padró però aquesta informació restarà a 
l’anonimat, qualsevol informació que ens facilitis es tractarà amb la màxima confidencialitat. 
Totes les preguntes fan referència al procés d’emancipació, el moment en què vas marxar de 
casa dels teus pares per anar a viure en un habitatge per compte pròpia. Les preguntes fan 
referència als factors que més et van ajudar i/o dificultar en aquest procés. 
 
 
1. Emancipat/No 
 Sí No 
1. Vius amb els pares?   
2. Abans vivies en aquest municipi?   

2. b). Si la resposta és no, on vivies? 
2.  c). Si la resposta és no, perquè vas canviar de municipi? 

 
3. A quin any et vas emancipar?  
4. Ho hauries fet abans?   

4.b.) Si la resposta és sí, quan? 
4.c.) Si la resposta és sí, perquè no ho vas fer? 
 

 
5. Ara et preguntaré fins a quin punt els següents factors han influenciat en el fet que t’hagis 

emancipat a l’edat en què ho has fet, de l’1 al 5 (1=gens – 5=molt): 
 1 2 3 4 5 

5.  a). Haver acabat els estudis      
5. b). Tenir feina      
5. c). L’elevat preu dels habitatges      
5. d). Tenir accés a un habitatge assequible      
5. e). L’ajuda de la família      
5. f). Tenir parella      
5. g). Casar-te      
5. h). Tenir amics/companys de pis      

 
6.  Ara et faré un seguit de preguntes de la teva situació en el moment en què et vas 

emancipar i l’actual. Primer em contestaràs amb la situació d’abans i després amb la d’ara 
 Abans Ara 

6.  a). Nivell d’estudis:  
No sap llegir o escriure / Primària incompleta / EGB /  Batxillerat / 
FP I o CFGM / FP II o CFGS / Diplomatura / Llicenciatura / 3er cicle 

  

6. b). Treballaves?   
       6. b.2). De què?   
       6. b.3). Es corresponia amb els teus estudis?   
6. c). Quin tipus de contracte tenies?: 
         Indefinit / temporal / autònom / pràctiques / beca / negre 

  

       6. c.2). Si té o tenia contracte temporal, de quina durada? (total)  
       6. c.3). Si té o tenia contracte temporal, té sensació d’estabilitat?   
6. d). Tenies parella?   
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7. Respecte la teva família i la relació que tenies amb ella, m’agradaria que valoressis aquests 
aspectes de l’1 al 7 (1=gens – 7=molt): 

 1 2 3 4 5 6 7 
7.  a). Decidies a quina hora tornaves a casa        
7. b). Administraves els teus propis diners        
7. c). Portaves amics a casa        
7. d). Podies dormir fora de casa        
7. e). Et preguntaven on anaves, amb qui,...        
7. f). Decidies coses importants segons criteri propi        
7. g). Demanaves consell a la família         
7. h). Portaves la parella a casa esporàdicament        
7. i). Portaves la parella a dormir a casa        
7. j). Des que t’has emancipat la relació ha millorat        

 
8. Preguntes referents als membres de la llar 
 Sí No 
8.  Vius sol/a?   

8. b). Si viu sol/a, quan et vas emancipar també vivies sol/a?   
9. Vius amb la teva parella?   

9. b). Si viu amb la parella: esteu casats?   
9. c). Si viu amb la parella: teniu fills?   

10. Vius amb amics?   
10. b). Quants sou?   
10. c). Els coneixies abans de viure amb ells?   
10. d). Et vas emancipar amb ells?   

 
11. Respecte l’habitatge on vius m’agradaria saber si és de propietat, lloguer o cedit: 
 Sí No 
11. Vius en un habitatge teu (de propietat)? 

11. b). Si és de propietat, és un habitatge protegit?   
11. c). Si és de propietat, quin any el vas comprar?   
11. d). Vas demanar una hipoteca?   

11. d.2). A quants anys és la hipoteca?   
11. e). Per les despeses inicials (préstec, entrada,..) et va ajudar la família?   
11. f).La quota que pagues et resulta còmode (assequible / permissible)?   
11. g). Tens pensat canviar-lo?   

11. g.2). Si tens pensat canviar-lo, perquè ho faries? 
 

12. Vius en un habitatge de lloguer?   
12. b). Si és de lloguer, és un habitatge protegit?   
12. c). Et van demanar aval?   
12. d). Quina durada té el contracte del lloguer?   
12. e). Preferiries un habitatge de propietat?   
12. f). El lloguer que pagues et resulta còmode (assequible / permissible)?   
12. g). Tens pensat canviar-lo?   

12. g.2). Si tens pensat canviar-lo, perquè ho faries? 
 

13. Vius en un habitatge cedit (No és teu)?   
      13. b). Si viu en un habitatge cedit, pagues? (a part de les despeses)   

13. b). De qui és? 
13. c). Com és que te l’han cedit? 
13. d). És provisional?   

13. d.2). Si és provisional, per quant de temps? 
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14. Com vas trobar l’habitatge: 
 Sí No 
14. Et va costar trobar pis?    
15. Quant temps va passar des que vas començar a veure’n fins que el vas trobar?  
16. Com el vas trobar? (Particular / API / familiar / amic) 
17. Creus que l’oferta d’habitatges s’ajusta a les teves necessitats?   

17. b). Si creus que no s’ajusta, perquè? 
   
18. Alternatives i ajuts a l’habitatge i/o als inquilins: 
 Sí No 
18. Coneixes els habitatges protegits de l’administració?   

18. b). Si els coneixes, n’has demanat mai?   
18. c). Què en penses? 

19. a). Viuries en un habitatge protegit de lloguer?   
19. b). I en un habitatge protegit de propietat?   
20. I en un habitatge amb serveis comuns (rentadores, calefacció, sales,...)   
21. Coneixes les borses de lloguer jove?   

21. b). T’hi has inscrit?   
22. Coneixes els ajuts per al pagament del lloguer?   

22. b). Si els coneixes, l’has demanat?   
 
19. Característiques del teu habitatge i del teu ideal d’habitatge: 
 Habitatge 

real 
Habitatge 

Ideal 
19. Tipologia (unifamiliar aïllat, en renglera, plurifamiliar,..)   
20. Superfície (en m2)   
20. Nombre d’habitacions?   
21. Un habitatge pensat en el moment present   
22. Un habitatge pensat en el futur (ampliació de la família / fills,...)   
 
23. Llindars de pagament: ideal i màxim 
 Ideal Màx
23. Quin lloguer / hipoteca mensual estaries disposat/da a pagar?    
 
24. Grau de dificultat en el teu procés d’emancipació 1-7 (1=molt fàcil – 7=molt difícil) 
 1 2 3 4 5 6 7 
24. Valora d’1 a 7 el grau de dificultat en el procés d’emancipació        
 
28. Sociodemogràfiques 
25. Sexe?  
26. Quin any vas néixer?  
27. Municipi de residència  
28. Quants germans tens?  
29. Nivell d’estudis del pare:  

No sap llegir o escriure / Primària incompleta / EGB /  Batxillerat / 
FP I o CFGM / FP II o CFGS / Diplomatura / Llicenciatura / 3er cicle 

 

30. Nivell d’estudis de la mare:  
No sap llegir o escriure / Primària incompleta / EGB /  Batxillerat / 
FP I o CFGM / FP II o CFGS / Diplomatura / Llicenciatura / 3er cicle 

 

31. De què treballa el teu pare?  
32. De què treballa la teva mare?  
33. On has nascut?  
34. I els teus pares, on han nascut?  
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25. Ingressos i pagaments 
 Abans Ara 
35. Quins ingressos mensuals nets tens?   

25.b). < 500 € (< 85.000ptes.)   
25.c). 500 – 800 € (85.000 – 135.000ptes.)   
25.d). 800 – 1.000 € (135.000 – 165.000ptes.)   
25.e). 1.000 – 1.200€ (165.000 – 200.000ptes.)    
25.f). 1.200 – 1.500 € (200.000 – 250.000ptes.)   
25.g). 1.500 – 1.700 € (250.000 – 283.000ptes.)   
25.h). > 1.700 € (> 283.000ptes.)   

36. Quins ingressos mensuals nets teniu tots els de la mateixa casa?   
26.b). < 1.000 € (< 165.000ptes.)   
26.c). 1.000 – 1.500 € (165.000 – 250.000ptes.)   
26.d). 1.500 – 2.000 € (250.000 – 333.000ptes.)   
26.e). 2.000 – 2.500€ (333.000 – 416.000ptes.)    
26.f). 2.500 – 3.000 € (416.000 – 500.000ptes.)   
26.g). 3.000 – 3.500 € (500.000 – 583.000ptes.)   
26.h). > 3.500 € (> 583.000ptes.)   

37. Quin lloguer / hipoteca mensual pagues?  
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ENQUESTA REALITZADA A 95 JOVES NO EMANCIPATS/DES DEL MARESME  
 
PRESENTACIÓ: 
Som la Universitat Politècnica de Catalunya, estem fent un estudi sobre el procés 
d’emancipació dels joves del Maresme amb l’objectiu d’identificar les vostres necessitats i 
proposar les solucions més pertinents per solucionar-les i facilitar el vostre accés a l’habitatge i 
l’emancipació d’aquells que encara no han marxat de casa els pares.  
S’ha localitzat el teu telèfon mitjançant les dades del padró però aquesta informació restarà a 
l’anonimat, qualsevol informació que ens facilitis es tractarà amb la màxima confidencialitat. 
Totes les preguntes fan referència al procés d’emancipació, el moment en què marxaràs de 
casa dels teus pares per anar a viure en un habitatge per compte pròpia. Les preguntes fan 
referència als factors que consideris que més et poden ajudar i/o dificultar en aquest procés. 
 
 
1. Emancipat/No 
 Sí No 
3. Vius amb els pares?   
4. T’agradaria emancipar-te ara?   

2.b.) Si la resposta és sí: has buscat pis?   
2.b.) Si la resposta és no: t’agradaria emancipar-te abans de dos anys? 

SI NO ES VOL EMANCIPAR <2 ANYS ABANDONA ENQUESTA 
  

5. Quan marxis de casa els pares, t’agradaria viure en aquest municipi?   
3. b). Si la resposta és sí, creus que serà possible?    
3. c). Si la resposta és no, perquè? 
3. d). Si la resposta és no, on? 
3.  e). Si la resposta és no, perquè canviaries de municipi? 

 
 
4. Ara et preguntaré fins a quin punt els següents factors creus que poden influenciar en el 

fet que t’agradaria emancipar-te en abans de dos anys, de l’1 al 5 (1=gens – 5=molt): 
 1 2 3 4 5 

4.  a). Haver acabat els estudis      
4. b). Tenir feina      
4. c). L’elevat preu dels habitatges      
4. d). Tenir accés a un habitatge assequible      
4. e). L’ajuda de la família      
4. f). Tenir parella      
4. g). Casar-te      
4. h). Tenir amics/companys de pis      

5. Ara et faré un seguit de preguntes de la teva situació actual i la que esperes tenir en el 
moment en què t’emancipis. Primer em contestaràs amb la situació d’ara i després amb la 
que esperes tenir quan t’emancipis 

 Ara Esperada
5. a). Nivell d’estudis:  

No sap llegir o escriure / Primària incompleta / EGB /  Batxillerat / 
FP I o CFGM / FP II o CFGS / Diplomatura / Llicenciatura / 3er cicle 

  

5. b). Treballes?   
       5. b.2). De què?   
       5. b.3). Es correspon amb els teus estudis?   
5. c). Quin tipus de contracte tens?: 
         Indefinit / temporal / autònom / pràctiques / beca / negre 

  

       5. c.2). Si té contracte temporal, de quina durada? (total)  
       5. c.3). Si té contracte temporal, té sensació d’estabilitat?   
5. d). Tens parella?   
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6. Respecte la teva família i la relació que tens amb ella, m’agradaria que valoressis aquests 
aspectes de l’1 al 7 (1=gens – 7=molt): 

 1 2 3 4 5 6 7 
6.  a). Decideixes a quina hora tornes a casa        
6. b). Administres els teus propis diners        
6. c). Portes amics a casa        
6. d). Pots dormir fora de casa        
6. e). Et pregunten on vas, amb qui,...        
6. f). Decidir coses importants segons criteri propi        
6. g). Demanes consell a la família         
6. h). Portes la parella a casa esporàdicament        
6. i). Portes la parella a dormir a casa        
6. j).Creus que la relació millorarà quan t’emancipis        

 
7. Preguntes referents als membres de la llar amb qui t’agradaria viure 
 Sí No 

7.  a). Viuries sol/a?   
7. b). Viuries amb la teva parella?   

7. b).2. Si viuria amb la parella: et casaries abans d’anar a viure junts?   
7. c). Viuries amb amics?   

7. c).2. Amb quants?   
7. c).3. Amb amics que ja coneguis?   
7. c).4. O compartint pis amb gent que no coneguis?   

 
8. Respecte l’habitatge m’agradaria saber si preferiries que fos de propietat, lloguer o cedit: 
 Sí No 

8.  a). Teu (de propietat)? 
8. a).2. Si és de propietat, protegit?   
8. a).3. Demanaries una hipoteca?   

8.a).3.b. A quants anys seria la hipoteca?   
8. a).4. Per les despeses inicials (préstec, entrada,..) t’ajudaria la família?   
8. a).5. Creus que la quota et resultarà còmode (assequible / permissible)?   

8. b). De lloguer?   
8. b).2. Si és de lloguer, protegit?   
8. b).3. Creus que et demanaran aval?   
8. b).4. Creus que el lloguer et resulta còmode (assequible / permissible)?   
8. b).5 Creus que el canviaràs?   

8. b).5.b. Si el canviaràs, perquè ho faries? 
 

8. c). Cedit (No és teu)?   
8. c).2. De qui seria? 
8. c).3. Com és que te’l cedirien? 
8. c).4. Seria provisional?   

8. c).4.b. Si és provisional, per quant de temps? 
 
9. Com trobar l’habitatge: 
 Sí No 
9.  Creus que costa trobar pis?   
10. Quant temps creus que passarà des que comenci a veure’n fins que el trobis?  
11. Creus que l’oferta d’habitatges s’ajusta a les teves necessitats?   

11. b). Si creus que no s’ajusta, perquè? 
 
 
 
 
 
 
12. Alternatives i ajuts a l’habitatge i/o als inquilins: 
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 Sí No 
12. Coneixes els habitatges protegits de l’administració?   

12. b). Si els coneixes, n’has demanat mai?   
12. c). Què en penses? 

13. a). Viuries en un habitatge protegit de lloguer?   
13. b). I en un habitatge protegit de compra?   
14. I en un habitatge amb serveis comuns (rentadores, calefacció, sales,...)   
15. Coneixes les borses de lloguer jove?   

15. b). T’hi has inscrit?   
16. Coneixes els ajuts per al pagament del lloguer?   
 
17. Característiques de l’habitatge que creus que tindràs (no de l’ideal o del que voldries sinó 

del que creus que tindràs): 
 Caracterís 

tiques 
17. Tipologia (unifamiliar aïllat, en renglera, plurifamiliar,..)  
18. Superfície (en m2)  
18. Nombre d’habitacions?  
19. Serà per satisfer les necessitats del present o pensat en el futur (família, fills..)  
 
20. Llindars de pagament: ideal i màxim 
 Ideal Màx.
20. Quin lloguer / hipoteca mensual estaries disposat/da a pagar?    
 
21. Grau de dificultat en el teu procés d’emancipació 1-7 (1=molt fàcil – 7=molt difícil) 
 1 2 3 4 5 6 7 
21. Valora d’1 a 7 el grau de dificultat en el procés d’emancipació        
 
24. Sociodemogràfiques 
22. Sexe?  
23. Quin any vas néixer?  
24. Municipi de residència  
25. Quants germans tens?  
26. Nivell d’estudis del pare:  

No sap llegir o escriure / Primària incompleta / EGB /  Batxillerat / 
FP I o CFGM / FP II o CFGS / Diplomatura / Llicenciatura / 3er cicle 

 

27. Nivell d’estudis de la mare:  
No sap llegir o escriure / Primària incompleta / EGB /  Batxillerat / 
FP I o CFGM / FP II o CFGS / Diplomatura / Llicenciatura / 3er cicle 

 

28. De què treballa el teu pare?  
29. De què treballa la teva mare?  
30. On has nascut?  
31. I els teus pares, on han nascut?  
 
22. Ingressos i pagaments 
32. Quins ingressos mensuals nets tens?  

25.b). < 500 € (< 85.000ptes.)  
25.c). 500 – 800 € (85.000 – 135.000ptes.)  
25.d). 800 – 1.000 € (135.000 – 165.000ptes.)  
25.e). 1.000 – 1.200€ (165.000 – 200.000ptes.)   
25.f). 1.200 – 1.500 € (200.000 – 250.000ptes.)  
25.g). 1.500 – 1.700 € (250.000 – 283.000ptes.)  
25.h). > 1.700 € (> 283.000ptes.)  

33. Quin lloguer / hipoteca mensual creus que pagaries?  
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1. població 
 
 
La població de la Regió Metropolitana de Barcelona, igual que la majoria de les zones 
urbanes desenvolupades ha experimentat una inversió en la seva piràmide d’edats. A 
partir de 1991 el creixement de la població comença a minvar i, no és fins el 2001 que 
torna a incrementar de forma considerable gràcies a l’arribada d’immigració. Tot i que 
aquest creixement és més acusat transcorregut un quinquenni, així el 2006 la població 
de la Regió Metropolitana de Barcelona consta de 4.841.365 persones, un 10,27% 
més que el 2001. 
 

Taula 2 Evolució de la població de la RMB 1986-2006 

Any Dones Homes Total
1986 2.167.590 2.061.937 4.229.527
1991 2.190.066 2.074.356 4.264.422 0,83
1996 2.177.468 2.050.580 4.228.048 -0,85
2001 2.254.379 2.136.011 4.390.390 3,84
2006 2.460.136 2.381.229 4.841.365 10,27

Taxes de 
creixement 

 
Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
 
Ara bé, aquest creixement és diferent a cadascuna de les comarques de la RMB. Així, 
a la taula 2 s’aprecia que no creixen de la mateixa manera, en dues dècades (1986-
2006) la població de la RMB incrementa en un 14,5%, però aquest esta molt influenciat 
pel pes que té el Barcelonès respecte la resta de comarques, doncs la disminució del 
6,3% de la població que pateix fa disminuir el pes d’increments del 8%, el 54% o el 
52% de la població que experimenten les comarques del Garraf, el Vallès Oriental i el 
Maresme respectivament. Creixements que es concentren sobretot durant la darrera 
dècada. 
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Mapa 1 Evolució de la població 1986-2006 (%) 

 
Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
Tal com s’aprecia al mapa 1 tots els municipis del Barcelonès perden població en 
aquest període, igual que Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat que limiten 
amb la comarca, mentre els altres tres municipis que perden població estan més 
allunyats del Barcelonès i són més petits. En canvi, que les comarques del Garraf, 
Vallès Oriental i Maresme hagin incrementat en més d’un 50% la seva població es deu 
a l’increment de població de tots o gairebé tots els seus municipis superior al 25%. 
 

Taula 3 Evolució de la població per comarques 1986-2006 

Comarques 1986 1991 1996 2001 2006 Total %
Alt Penedes 67.005 69.863 73.196 80.976 96.779 29.774 44,44
Baix Llobregat 583.354 610.192 643.419 692.892 767.967 184.613 31,65
Barcelones 2.376.600 2.302.137 2.131.378 2.093.670 2.226.913 -149.687 -6,30
Garraf 71.816 76.915 90.435 108.194 133.117 61.301 85,36
Maresme 269.502 293.103 318.891 356.545 409.125 139.623 51,81
Valles Occidental 620.786 649.699 685.600 736.682 836.077 215.291 34,68
Valles Oriental 240.464 262.513 285.129 321.431 371.387 130.923 54,45
Total RMB 4.229.527 4.264.422 4.228.048 4.390.390 4.841.365 611.838 14,47

Creixement 1986-2006

 
Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
Ara bé, aquest creixement es deu a l’arribada de població immigrant en major mesura 
que el creixement natural (naixements menys defuncions). A més, es tracta de 
població jove, bàsicament en edat d’emancipació estable (de 25 a 34 anys). Així, 
malgrat la reducció (-23,7%) de la joventut en edat de primera emancipació del conjunt 
de la RMB, protagonitzat per la reducció de gairebé la meitat (39,7%) al Barcelonès, a 
la resta de comarques ha experimentat un creixement d’entre el 10% i el 30%. L’altre 
grup de joventut (25-34 anys), en edat d’emancipació estable, ha incrementat entre un 
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68% i un 89% al conjunt de les comarques, a excepció del Barcelonès, on tant sols ha 
incrementat un 24% i el Garraf on s’ha duplicat (taxa de creixement del 123%). 
 

Taula 4 Evolució de la població jove per comarques 1986-2006 

1986 1991 1996 2001 2006
Taxa de 

creixement (%) 1986 1991 1996 2001 2006
Taxa de 

creixement (%)
Alt Penedès 10303 10921 11512 10627 10.468 1,60 9634 10553 11418 13949 17.972 86,55
Baix Llobregat 98239 112752 115266 95446 85.421 -13,05 86697 94215 110197 134294 148.779 71,61
Barcelonès 380064 379974 327285 255074 229.114 -39,72 325665 334397 320916 350240 404.422 24,18
Garraf 11362 12502 14208 13583 13.944 22,72 10679 11940 15008 18816 23.873 123,55
Maresme 43129 49648 52226 47808 46.115 6,92 40093 45528 51754 62160 72.858 81,72
Vallès Occidental 103110 113702 118062 102093 95.952 -6,94 94424 103464 113571 133635 158.471 67,83
Vallès Oriental 39239 45924 48878 44287 42.011 7,06 37475 41843 49008 60090 70.817 88,97
RMB 685446 725423 687437 568918 523.025 -23,70 604667 641940 671872 773184 897.192 48,38

Joventut en edat de primera emancipacio Joventut en edat d'emancipació estable

 
Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
Així doncs, es tracta d’un increment de població jove en edat de formar llars estables 
en major mesura que l’anterior grup d’edats. Aquesta diferència entre ambdós grups 
es maximitza degut a que, de per sí l’un és més nombrós que l’altre degut, en el cas 
dels joves d’entre 15 i 24 anys, a la baixada de la taxa de natalitat, mentre que els 
joves amb més anys del grup en edat d’emancipació estable representen els darrers 
naixements que es van produir durant el baby boom. Ara bé, el creixement de població 
de tots dos grups a partir de 2001 està molt influenciada per la immigració que, en la 
majoria dels casos és jove i en fa incrementar la població d’ambdós grups d’edat. 
 

Gràfic 8 Evolució de la població jove de la RMB 1986-2006 (Índex 100) 
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Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
Al gràfic 1 s’aprecia com l’evolució d’ambdós grups de població al conjunt de la RMB, 
que durant el primer quinquenni 86-91 era idèntica (amb un increment del 6%), durant 
la dècada 1991-2001 és inversament proporcional, amb un increment del grup de més 
edat del 21,7% i un decrement del més jove del 22,8% respecte el 1986. Però en el 
darrer període, a partir del 2001, degut a l’increment de la immigració, la població 
d’entre 15 i 24 anys es redueix tant sols en un 6,7%, mentre el grup de més edat 
incrementa encara un 20,5% més.  
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Si aquesta anàlisi de l’estructura d’edats s’analitza per grups quinquennals i es 
compara el moment inicial de l’anàlisi (1986) amb el final (2004) els factors del 
creixement es materialitzen a les respectives piràmides d’edats. 
 

Gràfic 9 Piràmides de població de la RMB 1986 i 2006 
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Font: padrons de 1986 i 2006 IDESCAT. Elaboració pròpia 
 
Tal com s’aprecia al gràfic 2, la piràmide d’edats de 2006, que a partir dels grups 
quinquennals de més de 24 anys té una forma de piràmide perfecta, en els grups 
inferiors s’inverteix amb una brusca reducció de la població en edat infantil i jove. Si bé 
al 1986 ja s’intuïa aquesta reducció de població aleshores encara en edat infantil, la 
reducció dels grups de 5 a 24 anys del 2006 és molt acusada. Només en el primer 
grup d’edat (de 0 a 4 anys) sembla que comença a recuperar-se. L’explicació 
d’aquests factors es troba als esdeveniments històrics i socials del segle passat, en 
primer lloc cal tenir present que es tracta de les generacions que van néixer a la fi de 
la Primera Guerra Mundial i van viure la guerra civil espanyola fins les que neixen el 
mateix 2006, amb la segona transició demogràfica i en ple i llarg període de bonança 
econòmica. 
 
Les generacions més grans de la piràmide d’edats són les més afectades per la guerra 
civil, són les anomenades Generacions Buides, buides sobretot en el sector masculí a 
causa de la mortalitat produïda durant la guerra civil espanyola. Mentre la resta de 
generacions, més plenes que les anteriors, neixen en un període de pau, tot i que les 
d’entre 30 a 66 anys són les nascudes durant el període franquista, que marca una 
etapa d’elevada fecunditat, es tracta de les Generacions del Baby Boom, que es 
corresponen amb la població d’entre 28 i 48 anys el 2006. A més, a aquestes 
generacions s’hi afegeix la immigració estrangera que eixampla més la piràmide, tot i 
que en ser majoritàriament masculina, ho fa de forma desigual amb més pes per part 
dels homes d’entre 25 i 39 anys. És a partir d’aquestes generacions que la piràmide 
inverteix la forma i es torna més estreta degut al canvi en la institució familiar que es 
produeix amb la segona transició demogràfica, l’aparició de nous i variats mètodes 
anticonceptius, la incorporació de la dona al mercat laboral, el descens de la taxa de 
fecunditat i el retard de l’edat de fecunditat. Malgrat tot, el grup de 20 a 24 anys encara 
és prou nombrós, no és fins la següent quinta que es redueix la proporció en més de la 
meitat de la que hi havia durant el Baby Boom. 
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Les darreres generacions corresponen als primers naixements de les generacions del 
Baby Boom, però si bé aquestes eren les més plenes de la piràmide redueixen a la 
meitat les que les precedeixen, amb menys de la meitat de naixements que població 
en edat fèrtil, amb el conseqüent perill per la no substitució efectiva de població. Però 
al grup de menys edat (de 0 a 4 anys) s’inicia un procés de recuperació molt lleuger 
fruit, d’una banda, de l’escassa i tardana descendència de les generacions més grans 
del Baby Boom i dels primers naixements de les més joves, juntament amb els 
naixements de la immigració arribada els darrers anys dels noranta i els dos mil. 
 
Actualment, ens trobem amb una població adulta molt nombrosa que avarca gran part 
del mercat de treball i de l’habitatge que, cada cop més, ha de competir amb les 
generacions més joves que accedeixen al mercat laboral amb una major formació. Pel 
que fa al mercat de l’habitatge, les generacions més joves tenen més dificultats per 
accedir-hi, doncs la precarietat laboral i l’augment dels preus dels habitatges durant els 
darrers anys no faciliten l’accés. Ara bé, es produeix una contradicció entre la població 
en edat fèrtil (resultant de les generacions plenes i del Baby-Boom) i la baixa fecunditat 
que s’aprecia a la base de la piràmide. Aquest fet troba l’explicació en la segona 
transició demogràfica en què, la incorporació de la dona al mercat laboral i 
l’allargament del període de formació juntament amb la desinstitucionalització del 
matrimoni, la flexibilitat i la temporalitat de les relacions personals i el desig d’una 
biografia pròpia, porten a les persones a viure d’una forma més temporal i incerta; que 
alhora troba el seu paral·lelisme amb el mercat laboral.  
 
 
 
 

 
1.1. situació econòmica de Catalunya i llur població (1980-2005) 
 
 
Un dels indicadors de la situació econòmica que permet avaluar la situació econòmica 
tant del país com de la població és el Producte Interior Brut. D’altra banda, les taxes 
d’atur i d’ocupació mostren la situació laboral de la població i la variació d’aquestes 
permet fer hipòtesis sobre la capacitat adquisitiva i la disponibilitat d’endeutament i de 
despesa de la població. En aquest cas s’ha utilitzat l’indicador del desenvolupament 
econòmic (el PIB) i la taxa d’atur de la població, tant en termes generals, com per la 
població jove; doncs no és el mateix el comportament i la situació de la joventut que la 
de la resta de la població. Igualment s’ha introduït la variable de gènere en el cas de la 
joventut per analitzar la repercussió que té en ambdós sexes i les conseqüències que 
cal preveure tindrà la variació de l’atur de la població jove per sexe respecte 
l’emancipació i el pagament de l’habitatge. 
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Gràfic 10 Evolució del PIB i la taxa d’atur de la població jove85. Catalunya 1980-2004 
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Font: INE, dades de la EPA. Elaboració pròpia 
 
Com s’aprecia al gràfic la situació econòmica dels primers anys dels vuitanta 
continuava influenciada pel període de crisi iniciat a mitjans de la dècada anterior, amb 
un PIB relativament baix, amb marcades variacions i en lent però progressiu 
increment; que inicia una etapa de caràcter expansiu molt marcada a partir de la 
segona meitat dels vuitanta. Les dades trimestrals d’activitat,ocupació i atur daten de 
mitjans anys vuitanta (1985), quan la taxa d’atur està en el seu màxim, un 23% de la 
població activa està aturada. Situació que es normalitza i redueix progressivament 
però lenta paral·lelament a la recuperació del PIB, que si bé trimestralment pateix 
moltes variacions, anualment té una variació menys marcada i més estable amb valors 
mitjans al voltant del 4%. La dècada dels vuitanta està marcada per un una incipient 
recuperació del PIB que, de valors inferiors al 2 durant el primer quinquenni arriba als 
propers al 8 i el 6 a mitjans dels vuitanta, coincidint amb l’entrada d’Espanya a la Unió 
Europea; i finalitza amb un lleuger descens amb valors lleugerament inferiors al 4. 
Paral·lelament la taxa d’atur es redueix del 23% al 10%. 
 
Ara bé, així com la dècada dels vuitanta està marcada per la recuperació econòmica 
de la crisi dels anys setanta i l’entrada a la Unió Europea, que fan incrementar el PIB i, 
conseqüentment es redueix la taxa d’atur global; la dècada dels noranta es 
caracteritza per una marcada recessió econòmica. Lluny de tota previsió, després de 
la bonança econòmica de mitjans anys vuitanta, en què l’economia es recupera i els 
preus dels habitatges incrementen en un 128%, s’inicia una etapa de crisi. Les 
variacions intertrimestrals del PIB dels primers anys dels noranta al voltant del 2 i el 4 
amb puntes extremes sempre positives i altes (del 3,8 i fins el 6,2), es tradueixen en 
reduccions dràstiques en què les puntes màximes es situen en els extrems inferiors, 
amb reduccions molt marcades entre 1992 i 1994, passant del 3,5 el primer trimestre 
de 1992 al -2,8 el primer trimestre de 1993. 

                                                 
85 La EPA recull les dades per grans grups d’edat (16-19 anys, 20-24, 25-54 i >54 anys), en aquest cas 
s’han utilitzat les dades de les persones joves de 16 a 24 anys per sexe. 
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Aquest període de crisi que caracteritza l’inici de la dècada dels noranta es tradueix, 
amb un retard aproximat d’un any, en un increment de la taxa d’atur, que passa del 13 
al 22%. Paral·lelament els preus dels habitatges s’estabilitzen, però les condicions 
econòmiques i laborals no permeten l’accés de la població al mercat hipotecari. 
L’economia s’estabilitza amb una progressiva remuntada del PIB i la conseqüent, però 
sempre posterior i lenta reducció de la taxa d’atur. Així, la segona meitat dels noranta 
redueix les variacions del PIB intertrimestrals en favor d’una major estabilitat positiva i 
amb tendència a l’alça, amb valors propers al 5, fins a finals de segle. 
 
Malgrat l’increment de l’atur de principis de la dècada, els preus dels habitatges 
estaven en constant creixement i els tipus d’interès hipotecari en constant 
decreixement, de manera que, a mitjans dels noranta, en recuperar-se la taxa 
d’ocupació, la població no només tornava a tenir major capacitat adquisitiva sinó que, 
amb la constant davallada del tipus d’interès, la capacitat d’endeutament era superior. 
Donat l’increment de preus dels habitatges i la constant davallada de l’atur i els tipus 
d’interès es crea una imatge de benestar econòmic que repercuteix en la compra 
d’habitatges a qualsevol preu.  
 
L’inici del segle XXI està fortament influenciat per la política econòmica europea i la 
europeïtzació monetària, amb pràcticament inapreciables variacions intertrimestrals del 
PIB, molt estabilitzat amb valors propers al 3 i amb tendència a l’alça. Període de 
bonança que es correspon amb la conseqüent reducció de la taxa d’atur, que a finals 
del 2002 es situa a mínims històrics, amb valors del 8%. Aquesta situació de bonança i 
de creixement econòmic incideix en l’imaginari social, que sovint idealitza una situació 
econòmicament favorable i la tradueix en una esperança de futur estable. Tot plegat 
afavoreix l’endeutament a través d’hipoteques atractives que, encara que es 
corresponguin a valors molt elevats, els tipus d’interès variables situats a mínims 
històrics i amb períodes de retorn del préstec cada cop més llargs, es converteixen en 
sumes mensuals accessibles, quedant d’aquesta manera molt condicionades a la 
variabilitat dels tipus d’interès i de la situació econòmica86, doncs en la majoria de 
casos s’assumeix la hipoteca màxima d’acord a les capacitats, sense comptar amb la 
possibilitat d’estalvi i la previsió de moments de recessió econòmica. 
 
Ara bé, si aquest és l’escenari de la població global i l’afectació que ha tingut la taxa 
d’atur en l’evolució econòmica, la població jove ha patit de forma més manifesta 
aquestes crisi i recessions econòmiques. Com s’analitza al marc teòric la joventut es 
caracteritza per tractar-se d’un moment del cicle vital de canvi, en què la finalització 
dels estudis i la incorporació al mercat laboral tenen una marcada rellevància, tant pel 
que fa al desenvolupament personal i individual com pel que fa a la possibilitat 
d’emancipar-se i formar una nova llar. És per tant bàsic per al procés d’emancipació 
l’ocupació dels membres de la llar, si no de tots, almenys dels necessaris per poder 
afrontar les despeses mensuals que genera, entre d’altres el cost de l’habitatge. 
 
Per analitzar la repercussió de l’economia en l’ocupació jove s’ha inclòs la variable del 
sexe, considerant la taxa d’atur femenina i la masculina que, si bé es caracteritza per 
un percentatge sempre superior a les taxes globals, també tenen comportaments 
diferents per sexe. Així, la primera diferència és aquesta maximització de la 
repercussió de l’atur en els estrats joves de la societat que, segons mostra el gràfic 
pateixen l’atur amb major intensitat que el conjunt de la població, fet que es deu 
sobretot a la major volatilitat d’aquesta per llur dependència vital d’altres factors, com 

                                                 
86 Vegi’s els càlculs de l’esforç econòmic i els models explicatius de l’esforç de l’apartat del procés 
d’emancipació. 
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són els estudis, la residència a la llar d’origen, la major precarietat laboral,... que els fa 
més susceptibles i vulnerables a l’atur. 
 
D’altra banda, el comportament de la taxa d’atur femenina també és superior en tot 
moment, a la global i a la masculina, que dista amb majors valors durant la dècada 
dels vuitanta i s’aproxima paulatinament a la taxa masculina, especialment en els 
moments de crisi i recessió econòmica. Les variacions més pronunciades en el cas de 
la joventut es deu al fet que llur contingent de població que forma la taxa d’atur 
respecte l’ocupació és menor, fet que també passa, i de forma més accentuada, en el 
cas del sexe femení. 
 
Del gràfic cal destacar que, si bé la forma de la corba de la taxa d’atur de la població 
jove (en ambdós sexes) és idèntica a la general, dista molt d’aquesta, amb valors molt 
superiors especialment en els moments de crisi, quan la població jove femenina, i en 
menor proporció la masculina es tornen més vulnerables a l’atur. Són per tant les 
dones joves les que més han patit els períodes de crisi; tot i que també és cert que el 
contingent de dones actives és inferior al d’homes i, per tant més vulnerable a les 
variacions. Apropant-se totes tres corbes en moments de bonança econòmica, quan 
l’atur es redueix.  
 
Però el realment significatiu de la distinció per sexes de l’atur jove és el fet que, el 
progressiu apropament d’ambdues corbes d’atur jove a partir de la dècada dels 
noranta posa de manifest un canvi estructural en l’economia i en les llars, i és que la 
dona s’incorpora en major proporció al mercat laboral i a la vida pública; reduint així les 
distàncies amb llurs coetanis de sexe masculí. D’altra banda, el comportament de les 
dones en períodes de crisi destaca per la força que representa en la participació de la 
recuperació econòmica. Doncs, si bé són les que més pateixen les recessions 
econòmiques, amb unes taxes d’atur més elevades, quan es redueix la taxa d’atur, la 
seva s’apropa amb molta força a la masculina; fet que posa de manifest la necessitat 
d’ambdós membres de la llar per fer rebrotar l’economia domèstica després d’una crisi; 
doncs en períodes de bonança perllongats es distancien de nou les taxes. 
 
Tot plegat ajuda a pensar en el comportament de les llars joves on, cada cop més, és 
necessari l’esforç de dues fonts d’ingressos per fer front al desenvolupament de la vida 
i el cost de l’habitatge. Doncs la màxima econòmica situa com a millor capacitats 
aquells que estan en disposició de fer una major despesa, independentment de l’esforç 
que això els suposi. I mentre hi hagi llars que estiguin en disposició de dues fonts 
d’ingressos per fer front a una oferta expectant, la major disposició del millor postor 
l’aproparà a l’oferta. I mentre la demanda de dobles ingressos incrementi llur presència 
igualment incrementarà el preu de l’oferta; que, sempre expectant de la disposició del 
millor postor, s’adaptarà a aquest; quedant fora de joc les demandes menys 
disposades i/o disponibles de participar-hi. Així doncs, s’inicia un cercle viciós a partir 
del qual, amb la incorporació de la dona al mercat de treball remunerat, els preus 
poden permetre’s incrementar fins el màxim que les llars amb dobles ingressos puguin 
pagar. 
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2. habitatge 
 
 
Per avaluar la taxa de creixement de l’habitatge s’utilitzen les dades del cens de 1991 i 
les de 2001 que, si bé no són actuals, mostren l’efecte que ha produït la bombolla 
immobiliària en incrementar el nombre d’habitatges de la RMB més de sis cops del que 
ho ha fet la població. 
 
A excepció del Maresme, que manté equilibrat l’increment d’habitatges en relació a la 
població, els habitatges de les comarques de la RMB incrementen entre 5 i 20 punts 
percentuals més que la població. Les comarques on es maximitza aquesta diferència 
són el Barcelonès, que tot i perdre un 9% de la població incrementa els habitatges en 
un 10%, el Vallès Occidental, amb una diferència de 20 punts percentuals i el Baix 
Llobregat, amb una diferència de 15 punts percentuals. 

 

Taula 5 Taxa de creixement dels habitatges i la població de la RMB 1991-2001 

Habitatges 
1991

Habitatges 
2001

creixement 
(%)

Població 
1991

Població 
2001

creixement 
(%)

Alt Penedès 32.562 39.006 19,79 69.863 80.976 15,91
Baix Llobregat 233.099 299.985 28,69 610.192 692.892 13,55
Barcelonès 913.313 1.007.316 10,29 2.302.137 2.093.670 -9,06
Garraf 50.436 67.936 34,70 76.915 108.194 40,67
Maresme 146.662 179.584 22,45 293.103 356.545 21,64
Vallès Occidental 243.311 326.222 34,08 649.699 736.682 13,39
Vallès Oriental 111.093 143.926 29,55 262.513 321.431 22,44
Total RMB 1.730.476 2.063.975 19,27 4.264.422 4.390.390 2,95  

Font: INE, dades del cens de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 
 
En canvi, el Maresme i l’Alt Penedès mantenen un creixement equilibrat d’habitatges 
respecte l’increment de població, amb una diferència molt poc significativa d’un 1% i 
un 3% respectivament. Ara bé, tal com mostra la taula 4 aquest increment d’habitatges 
s’ha convertit en la majoria dels casos en un increment dels habitatges principals en 
detriment dels secundaris, tot i que es manté al voltant d’un 10% d’habitatges vacants. 
 

Taula 6 Tipologies dels habitatges familiars de la RMB el 1991 i 2001 

Principals Secundaris Vacants Principals Secundaris Vacants
Alt Penedès 64,72 20,98 14,00 72,34 13,57 13,58
Baix Llobregat 77,49 12,30 9,81 80,20 7,80 11,39
Barcelonès 84,65 3,88 11,26 79,88 6,30 13,27
Garraf 49,35 40,28 9,85 59,74 23,80 10,03
Maresme 61,78 25,81 11,96 69,95 16,04 13,36
Vallès Occidental 80,74 7,22 11,80 78,72 5,69 15,17
Vallès Oriental 71,17 17,48 10,98 77,08 10,57 12,07
Total RMB 78,93 9,60 11,19 77,88 8,28 13,12

1991 2001

 
Font: INE, dades del cens de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
A excepció de la comarca del Barcelonès que ha incrementat els habitatges 
secundaris en major proporció que els principals, el qual es correspon amb la pèrdua 
del 9% de la població que experimenta durant aquest període; la resta de comarques 
disminueixen la representació dels habitatges secundaris, tot incrementant-la en els 
principals i els vacants. Així doncs, la composició dels habitatges familiars de la Regió 
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Metropolitana de Barcelona es distribueix en un 77,88% dels habitatges principals, un 
8,28% secundaris i un significatiu 13,12% vacants.  
 
Pel que fa als habitatges secundaris cal destacar que, a excepció de l’Alt Penedès, 
que a més de ser la comarca amb el percentatge més elevat d’habitatges vacants el 
1991, ha disminuït en mig punt percentual llur presència, la resta de comarques 
incrementen la representativitat d’aquests en 2 punts percentuals, amb la comarca del 
Vallès Occidental com a màxim increment d’aquests. 
 
Al mapa 2 s’aprecia l’evolució dels habitatges principals entre 1991 i 2001, que indica 
en quina mesura incrementen les llars i on ha anat a viure la població que s’ha 
emancipat o ha marxat de Barcelona. Donat l’increment dels preus de l’habitatge i la 
consolidació de la imatge del mercat immobiliari com a generador de rendes més que 
pel seu ús, no és d’estranyar que en tots els casos l’evolució ha estat positiva, però 
segons la ubicació del municipi la taxa de creixement és superior o inferior. 
 

Mapa 2 Evolució dels habitatges entre 1991 i 2001 

 
Font: INE, dades del cens de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
Tal com s’aprecia al mapa 2 els municipis més centrals i tradicionalment més poblats 
són els que incrementen en menor proporció el nombre d’habitatges, doncs, tot i que 
són els més poblats (i per tant amb més habitatges principals) i l’increment ha quedat 
més diluït, també són els més cars, de manera que, tant per manca de sòl urbanitzable 
com pel preu de l’habitatge molta població ha cercat un habitatge a les rodalies. Per 
tant, els municipis més allunyats de les comarques més properes a Barcelona són els 
que experimenten un major increment d’habitatges principals, sobretot es tracta de 
municipis ben comunicats i amb una oferta d’habitatges més assequibles que a 
Barcelona i els municipis del voltant. 
 
Ara bé, pel que fa a la construcció d’habitatges protegits al conjunt de la Regió 
Metropolitana de Barcelona en relació amb el total d’habitatges, cal distingir dos 
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moments: el primer, entre 1981 i 1987, en que es produeix una evolució ascendent en 
la construcció d’habitatges protegits paral·lela a la disminució de la construcció 
d’habitatges totals; el segon, a partir de 1988, en que decreix el nombre d’habitatges 
protegits i incrementa la construcció dels habitatges totals. 
 

Gràfic 11 Habitatges totals i protegits acabats a la RMB entre 1981 i 2005 
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Font: Dades del departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat. Elaboració pròpia 
 

Durant el primer període l’evolució d’ambdues tipologies és inversa, fins al punt que la 
proporció d’habitatges protegits sobre el total es duplica, passant del 28,4% el 1981 al 
66,3% el 1986. Així, dels 13.071 habitatges acabats el 1986, tant sols 4.408 són 
lliures, mínim històric del període analitzat. Aquest fet es produeix com a conseqüència 
de la crisi iniciada a mitjans de la dècada dels setanta i a partir de la qual s’aprova el 
“Plan Trienal 1981-1983 de construcción de Viviendas de Protección Oficial87”  
 
En canvi, a partir de 1986 s’inicia la recuperació econòmica, que dóna pas a un 
increment de la demanda i a una menor necessitat d’habitatge social, amb el qual es 
produeix un increment en la construcció d’habitatges lliures paral·lel a la disminució 
dels protegits. Passant del 66,3% d’habitatges protegits el 1986 al poc més del 3% el 
1991. És a partir de la dècada dels noranta quan es fa manifesta la recuperació 
econòmica amb l’increment del nombre d’habitatges construïts, així, entre 1992 i 1996 
els habitatges acabats incrementen en un 62%, dels quals poc més del 7% són 
protegits; i entre 1997 i 2001 l’increment d’habitatges és més moderat (del 31%) i amb 
escassa, però major presència respecte el període anterior, dels habitatges protegits 
(9,6%). 
 
El 2001 és el moment de màxim creixement de la construcció residencial des de 1981, 
amb una construcció de 37.537 habitatges, a partir d’aleshores el ritme de construcció 
residencial decreix un 7% fins el 2005, paral·lelament a la menor presència de 
l’habitatge protegit, que passa del 9,6% del període anterior al 8,4% actual. Així doncs, 
el primer quinquenni del 2000 es caracteritza per un lleuger decreixement de la 
construcció residencial, que retorna al ritme constructiu de finals dels noranta, però 
amb una menor presència de l’habitatge protegit. 
 
 
 
 

                                                 
87 Cervelló, T.; Vilanova, J.M.; Tatjer, M.; Heras, A.; Equip EARHA; Garcia, E. (1996): Balanç de la política 
d’habitatge a Catalunya. Equip d’Assessorament per a la Rehabilitació d’Habitatges EARHA. Polítiques 17 
Fundació Jaume Bofill. 
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2.1. règim de tinença dels habitatges principals  
per grups d’edat 

 
Un factor determinant en l’anàlisi del mercat immobiliari i la forma d’accés a l’habitatge 
és el règim de tinença, que alhora explica l’evolució de la imatge i el concepte de 
l’habitatge i com aquests s’han vist afectats per les diferents situacions econòmiques, 
socials i legislatives. Cal tenir present que el padró de 1991 correspon a la població 
que acabava de sortir d’una crisi econòmica i laboral de mitjans dels anys setanta i 
que, malgrat trobar-se en una etapa de caràcter expansiu, no s’havia recuperat de la 
crisi. Mentre el padró de 2001 correspon al segon mandat del govern del PP, que va 
promoure la desregulació del mercat de sòl i moment en què, d’una banda, l’atur havia 
disminuït dràsticament i consecutivament des de 1994, i de l’altra, els preus dels 
habitatges s’havien estabilitzat i el tipus d’interès hipotecari va disminuir del 16% el 
1991 al 5,8% el 2001, amb el qual s’havia produït una millora en les rendes familiars. 
 

Taula 7 Règim de tinença dels habitatges de la RMB per comarques 1991 i 2001 

Propietat Lloguer Altres Total Propietat Lloguer Altres Total
16778 2812 943 20533 23146 3402 1669 28217
81,71 13,70 4,59 100 82,03 12,06 5,91 100

145357 22955 7057 175369 206683 25546 8345 240574
82,89 13,09 4,02 100 85,91 10,62 3,47 100

505757 203122 24479 733358 579412 198693 26509 804614
68,96 27,70 3,34 100 72,01 24,69 3,29 100
19303 3833 990 24126 33460 5307 1816 40583
80,01 15,89 4,10 100 82,45 13,08 4,47 100
69969 13514 4087 87570 102331 17207 6073 125611
79,90 15,43 4,67 100 81,47 13,70 4,83 100

162322 20944 8131 191397 224632 22940 9244 256816
84,81 10,94 4,25 100 87,47 8,93 3,60 100
62407 11064 2831 76302 92888 13095 4949 110932
81,79 14,50 3,71 100 83,73 11,80 4,46 100

981893 278244 48518 1308655 1262552 286190 58605 1607347
75,03 21,26 3,71 100 78,55 17,81 3,65 100

1991 2001

Maresme

Vallès 
Occidental

Vallès Oriental

Total RMB

Alt Penedès

Baix Llobregat

Barcelonès

Garraf

 
Font: IDESCAT, dades dels padrons de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
Així, malgrat que els habitatges de la RMB tant el 1991 com una dècada després són 
majoritàriament de propietat i en menor proporció de lloguer o d’altres règims, si el 
1991 eren de propietat el 75% dels habitatges i de lloguer el 21,26%, el 2001 
incrementa la propietat en detriment del lloguer, essent el 78,5% de propietat i tant sols 
el 17,8% de lloguer. Aquest fet, que es correspon en gran mesura amb el moment 
econòmic i hipotecari que experimentava el conjunt d’Espanya, es veu reforçat per 
l’aprovació del Decret Llei 2/1985 (o Decret Boyer), que malgrat aprovar-se el 1985 no 
s’aprecia el seu efecte fins uns anys després, passat el cens de 1991 i que es 
manifestarà en el de 2001. 
 
Amb l’aprovació del Decret Boyer es pretenia estimular l’oferta d’habitatges de lloguer 
suprimint el caràcter obligatori de la pròrroga forçosa. Però va provocar una situació 
d’inestabilitat en la qual, donada la situació d’estabilitat que havia experimentat el 
mercat immobiliari i la progressiva reducció del tipus d’interès, permetia adquirir un 
habitatge propi per una quantitat mensual similar a la del lloguer. 
 
Les comarques amb més habitatges de lloguer i menys de propietat són Barcelona i el 
Maresme, la primera amb un 72% de propietat i un 24,7% de lloguer i la segona amb 
un 81,5% de propietat i un 13,7% de lloguer. D’altra banda, el Vallès Occidental és la 
que més proporció de propietat té, amb un 87,5% sobre el total i l’Alt Penedès el que 
més proporció d’habitatges d’altres (un 5,9%). 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 101

 
Però el realment significatiu és el canvi els règims de tinença entre ambdós censos, en 
què la propietat ha guanyat representació, amb una diferència de 3,5 punts, en 
detriment del lloguer, que ha perdut aproximadament els 3,5 punts que ha guanyat la 
propietat, i pel que fa als habitatges d’altres règims de tinença pràcticament són iguals 
a ambdós períodes, el 3,7% dels habitatges. El Barcelonès és la comarca que ha 
perdut més representativitat del lloguer en favor de la propietat, seguida pel Garraf, 
mentre l’Alt Penedès és la que menys variacions percentuals ha experimentat. 
 
Aquestes diferències en els règims de tinença entre el cens de 1991 i el de 2001 
també es produeixen distingint els habitatges pel grup d’edat de llurs persones 
principals. Així, entre els habitatges joves (on la persona principal té entre 15 i 34 
anys) i els adults (>34 anys) hi ha diferències pel que fa al règim de tinença, però entre 
els joves en edat de primera emancipació (entre 15 i 24 anys) i els que estan en edat 
de formar una llar estable (de 25 a 34 anys) també n’hi ha; amb el qual es poden 
suposar hipòtesis pel que fa al règim de tinença i la importància d’aquest respecte 
l’edat de la persona principal. 
 

Taula 8 Règim de tinença dels habitatges dels joves i adults de la RMB 1991 i 2001 
Propietat 

sense 
pagaments 
pendents

Propietat 
amb 

pagaments 
pendents

Propietat 
per herència Lloguer Cedit altres Total

72209 74977 7538 12045 69198 1386 237353
30,42 31,59 3,18 29,15 5,07 0,58 100
38855 159568 6389 67572 5869 10733 288986
13,45 55,22 2,21 23,38 2,03 3,71 100

-33354 84591 -1149 55527 -63329 9347 51633
-46,19 112,82 -15,24 -2,35 -51,27 674,39 21,75

651013 139418 36738 266199 30525 4562 1128455
57,69 12,35 3,26 23,59 2,71 0,40 100

709279 300312 48149 218618 14749 27254 1318361
53,80 22,78 3,65 16,58 1,12 2,07 100

58266 160894 11411 -47581 -15776 22692 189906
8,95 115,40 31,06 -17,87 -51,68 497,41 16,83
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Font: IDESCAT, dades dels padrons de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 
 
Els joves de 1991 residien majoritàriament en habitatges de propietat, bé amb 
pagaments pendents o bé sense, mentre el 2001, malgrat incrementi el nombre de 
joves propietaris, disminueixen els que no tenen pagaments pendents, que si bé abans 
representaven el 30,4% el 2001 són el 13,5%. Disminueixen també els habitatges dels 
joves cedits (del 5% el 1991 al 2% el 2001) i els de lloguer, tot i que aquests segueixen 
sent del 23,4% i només s’han reduït en un 2,3%. 
 
En canvi, els adults, han incrementat en un 9% la presència dels propietaris sense 
pagaments pendents (tot i que el 1991 eren 4 punts percentuals més representatius 
del total) i els propietaris amb pagaments pendents han incrementat pràcticament en la 
mateixa proporció que en el cas dels joves (un 115%), tot i que només representen el 
22,8% del total. En aquest cas també han incrementat els habitatges de propietat per 
herència i els d’altres tipologies, disminuint els d’altres tipologies i sobretot els de 
lloguer en un 17,9%. El fet que els habitatges de lloguer hagin reduït la seva 
representativitat al mercat immobiliari es deu bàsicament a la menor proporció de 
llogaters majors de 34 anys, doncs els joves llogaters són tant sols un 2,3% menys 
dels que eren el 1991, el qual no és molt significatiu. Però per analitzar l’estructura 
d’edats d’aquests cal analitzar el règim de tinença dels joves per grups d’edats.  
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Taula 9 Règim de tinença dels habitatges dels joves de la RMB per grups d'edat 91-01 
Propietat 

sense 
pagaments 
pendents

Propietat 
amb 

pagaments 
pendents

Propietat 
per herència Lloguer Cedit altres Total

5410 4722 897 10125 1662 207 23023
23,50 20,51 3,90 43,98 7,22 0,90 100
5869 11399 757 11252 734 1580 31591
18,58 36,08 2,40 35,62 2,32 5,00 100

459 6677 -140 1127 -928 1373 8568
8,48 141,40 -15,61 11,13 -55,84 663,29 37,21

66799 70255 6641 59073 10383 1179 214330
31,17 32,78 3,10 27,56 4,84 0,55 100
32986 148169 5632 56320 5135 9153 257395
12,82 57,56 2,19 21,88 1,99 3,56 100

-33813 77914 -1009 -2753 -5248 7974 43065
-50,62 110,90 -15,19 -4,66 -50,54 676,34 20,09jo
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Font: IDESCAT, dades dels padrons de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
Tal com mostra la taula 9 els joves en edat de primera emancipació resideixen 
majoritàriament en règim de propietat, però si el 1991 eren més els que ja la tenien 
pagada respecte els que tenien pagaments pendents, el 2001 s’inverteix. Tot i que els 
propietaris sense pagaments pendents encara són un 8,5% més que el 1991, els que 
no en tenen són un 141,4% més, mentre ha disminuït la presència de joves d’aquest 
grup amb habitatges cedits i de propietat per herència. En canvi, malgrat que el lloguer 
al 2001 és menys representatiu que la propietat ha incrementat un 11% respecte el 
1991, que compensa l’evolució negativa que ha experimentat en el cas des joves de 
més edat. 
 
En canvi, els joves en edat d’emancipació estable resideixen en major proporció que 
els més joves en règim de propietat, però si el 1991 gairebé hi havia la mateixa 
proporció de propietaris sense pagaments pendents que dels que sí que en tenien, al 
2001 degut a la reducció a la meitat dels primers (-50,6%) i a l’increment de més del 
doble dels segons (110,9%). Pel que fa al lloguer, tant sols es redueix en un 4,66%, 
doncs tant sols prop del 25% dels joves d’aquest grup d’edat viuen en habitatges de 
lloguer (el 27,6% el 1991 i el 21,9% el 2001), mentre en el grup anterior el lloguer és 
l’opció del 35,6% dels joves, i el 1991 era la del 44%. Finalment, els habitatges cedits i 
els de propietat per herència, igual que per al grup més jove redueixen la seva 
presència. 
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Gràfic 12 canvi estructural en passar de les llars joves a les adultes i de les joves en 
edat de primera emancipació a les des d’emancipació estable. RMB 2001 
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Font: IDESCAT, dades del padró de 2001. Elaboració pròpia 
 
Així, si els joves en edat de primera emancipació el 2001 són caps de llar en un 37% 
més del que ho eren el 199188, els joves en edat de formar una llar estable 
incrementen en un 20%. El canvi estructural que es produeix en passar d’un grup de 
joventut a l’altre i de la joventut a ser adult es pot reduir bàsicament a tres factors: el 
primer és el fet que, en passar d’un grup de joventut a l’altra es redueix la proporció de 
propietaris sense pagaments pendents però, com s’explicarà més endavant, aquesta 
incrementa en el pas de la joventut a l’etapa adulta. En segon lloc, pel que fa als joves 
incrementa la proporció de propietaris amb pagaments pendents i disminueix en 
passar a l’etapa adulta, el qual no és d’estranyar si es considera que a major edat 
major probabilitat d’haver pagat l’habitatge. I, finalment, la presència del lloguer es 
redueix en tots dos casos, doncs el grup que més resideix en habitatges de lloguer és 
el de 15 a 24 anys, de manera que en passar al grup de joventut de més edat es 
redueix la presència del lloguer, igualment però en menor proporció passa en canviar 
de l’etapa de joventut a l’adulta. 
 
Que la proporció de propietaris sense pagaments pendents incrementi en passar de la 
joventut a l’etapa adulta es deu al fet que la població adulta majoritàriament té més 
recursos econòmics que la jove i, en ser més gran, ha tingut més temps per pagar 
l’habitatge. Però el fet que aquesta proporció es redueixi en passar d’un grup de 
joventut a l’altre de més edat es deu al fet que en molts casos, degut al boom 
immobiliari i les millores en les rendes familiars de la població produïdes durant els 
noranta, la població va invertir els seus estalvis en habitatges, bé incrementant el 
percentatge de població adulta propietària sense pagaments pendents, bé posant com 
a cap de llar un membre familiar (normalment un fill/a major d’edat i habitualment 
d’entre 18 i 24 anys) com a resident habitual de l’habitatge per evadir impostos fiscals 
corresponents als propietaris de segones residències. 
 

                                                 
88 El qual, per ser objectius, cal dir que aquest increment de caps de llar d’entre els 15 i els 24 anys del 
37% (per sobre de l’increment del 20% dels del grup de joves de més edat) no es correspon només a 
l’increment de joves emancipats d’aquest grup d’edat, doncs amb el boom immobiliari algunes famílies 
empadronaven a algun dels seus fills majors d’edat a una segona residència per evadir-se d’impostos 
fiscals corresponents a les segones residències. 
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3. tipologia de les llars 

 
 
S’entenen per llar l’habitatge principal en el qual resideix una o més persones amb o 
sense parentiu. En la qual, com a mínim, hi consta una persona principal. Aquesta 
persona principal fins el penúltim cens es caracteritzava pel fet de ser el membre de la 
llar que més ingressos aportava a la mateixa, però en el darrer cens no s’inclou 
aquesta característica, amb els conseqüents biaixos donats els increments de llars 
protagonitzades per membres menors d’edat o d’altres característiques que no operen 
com a cap de llar. 
 
Finalment, tal com s’ha dit anteriorment, les llars estan formades per una o més 
persones, però amb els darrers canvis legislatius, econòmics, laborals i, sobretot, 
socials, la tipologia de les llars i la relació entre els membres que la formen ha variat 
amb l’aparició i l’increment de noves tipologies. Així, com l’augment de la formació i de 
la durada de la mateixa, el retard en l’accés al mercat de treball i la incorporació de la 
dona al mateix han retardat l’emancipació i la natalitat. L’anomenada Segona Transició 
Demogràfica, ha afectat la formació i la tipologia de les llars. 
 
 
 

3.1. canvis demogràfics  
que afecten la tipologia i la formació de les llars 

 
El primer dels canvis que s’aprecien en les llars és el nombre de membres de la 
mateixa, és a dir, la dimensió mitjana. Mentre el 1991 les llars de la RMB estaven 
formades per una mitjana de 3 persones, una dècada després les llars estan un 12% 
menys poblades. Aquesta disminució en el nombre de persones es produeix, sobretot 
per la disminució i el retard de la fecunditat, amb una afectació lleugerament superior 
al Garraf i l’Alt Penedès. Essent el Barcelonès i el Maresme les comarques on s’ha 
reduït menys la grandària de la llar, en el primer cas degut a la major i més prompta 
natalitat dels immigrants, i en el segon, degut a la proporció de persones joves en edat 
de fecundar. 
 

Taula 10 Dimensió mitjana de la llar per comarques. 1991, 1996 i 2001 

1991 1996 2001
Alt Penedès 3,28 3,03 2,85
Barcelonès 2,95 2,71 2,59
Garraf 3,08 2,83 2,65
Maresme 3,19 3 2,82
Vallès Occidental 3,25 3,07 2,86
Vallès Oriental 3,28 3,07 2,88
Total RMB 3,09 2,87 2,72  

Font: IDESCAT dades de cens i padró. Elaboració pròpia 
 
El segon dels canvis demogràfics que afecten la tipologia i la formació de les llars és 
l’estat civil de les persones, el qual condiciona la forma de convivència. Distingint entre 
persones solteres, casades, vídues i agregant les separades i les divorciades, al gràfic 
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13 s’aprecia el canvi que s’ha produït en l’estat civil de les persones de la RMB entre 
1986 i 2001. Els canvis més significatius es produeixen en la població jove i fins als 40 
anys, en què disminueix la proporció de casats en favor dels solters en el cas dels més 
joves i en favor dels solters i separats o divorciats a partir dels 35 anys.  
 
La proporció de joves menors de 30 anys casats el 1986, quinze anys després, 
disminueix fins un 35% (joves de 25 a 29 anys), de manera que el 2001 aquests 
pertanyen al grup de solters. A mida que augmenta l’edat disminueixen i es 
diversifiquen les diferències d’ambdós períodes. Així, el darrer grup d’edat jove (de 30 
a 34 anys), té una diferència del 25%, que es reduirà amb els següents grups d’edat, 
fins el grup dels 60 a 64 anys, en què les diferències entre ambdós períodes són 
mínimes i, a partir del qual tornen a incrementar les diferències, sobretot com a 
conseqüència de l’increment en l’esperança de vida. 
 

Gràfic 13 Evolució de l’estat civil entre 1986 i 2001 per edat 
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Font: IDESCAT dades de cens i padró. Elaboració pròpia 

 
En el cas dels joves de 30 a 34 anys, que sobretot perduren més temps solters que 
casats (un 25%), ja apareix un lleuger increment de separats/des i divorciats/des, que 
no és gaire significatiu fins el següent grup quinquennal. De manera que, la reducció 
del 13,4% dels casats de 40 a 44 anys, es deu gairebé en igual proporció tant a la 
permanència de la solteria com a l’increment de les separacions i divorcis, que en el 
següent grup d’edat ja és superior a la solteria. 
 
En canvi, els grups d’edat compresos entre els 45 i els 60 anys varien en menys d’un 
10%, i ho fan bàsicament degut a l’increment de divorcis i separacions. Ara bé, a partir 
dels 64 anys, degut a l’evolució de l’esperança de vida, es redueix considerablement el 
percentatge de viduïtat i, en menor mesura el de solteria, en favor del matrimoni. El fet 
que l’increment de casats sigui superior al decrement de viduïtat i que també es 
redueixi la proporció de solteria indica que aquest canvi no només es deu a la major 
esperança  de vida sinó a un increment dels matrimonis contrets en aquestes edats. 
 
Així doncs, els canvis més significatius es produeixen en els primers i en els darrers 
anys de vida i amb una evolució inversa. Mentre els més joves es casen menys i més 
tard i, per tant, perduren més temps solters; els més grans es casen més i, sobretot, 
perduren més temps casats, com a contrapartida, en el primer cas de l’escassa 
reducció de la solteria i en el segon de la reducció de vidus i vídues com a 
conseqüència de la major esperança de vida. Pel que fa a les separacions i divorcis, 
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tant sols han variat (sempre amb un increment menor al 10%) en els grups de 30 a 70 
anys, amb els màxims increments en els grups d’entre 35 i 59 anys (increments al 
voltant del 4% i que tant sols arriben al 7% en el grup de 45 a 49 anys). 
 
 
 
 

3.2. caracterització de les llars joves segons tipologia 
 
De l’evolució de l’estat civil de les persones se’n desprèn una diferent composició i 
tipologia de les llars. Aquí, s’ha optat per agrupar diferents categories per comparar les 
llars joves amb les adultes tot considerant, les llars unipersonals, sense nucli, amb 
nucli o d’altres modalitats. Les llars amb un nucli són les d’un nucli format per la parella 
amb i sense fills i les d’un nucli pare o mare sol/a amb fills; i les llars anomenades 
altres són les plurifamiliars, les de dos nuclis i les llars no familiars de dues persones o 
més. Tot i que aquesta darrera tipologia té moltes subcategories que no es poden 
analitzar comparades amb les dels adults, per a les llars joves -que és on més 
incrementen la seva presència en la darrera dècada intercensal- sí que estan 
subdividides i es poden analitzar en detall. 

 

Taula 11 Evolució de les llars entre 1991 i 2001 per grups d’edat i tipologia de la llar 

Tipologia
Unipersonals 25.319 10,65 65.569 22,69 40.250 158,97
Sense nucli 9.225 3,88 22.321 7,72 13.096 141,96
Amb un nucli 201.676 84,86 191.351 66,21 -10.325 -5,12
Altres 1.439 0,61 9.745 3,37 8.306 577,21
Total 237.659 100,00 288.986 100,00 51.327 21,60
Unipersonals 158.929 14,14 260.994 19,80 102.065 64,22
Sense nucli 14.847 1,32 22.898 1,74 8.051 54,23
Amb un nucli 908.429 80,80 989.998 75,09 81.569 8,98
Altres 42.021 3,74 44.497 3,38 2.476 5,89
Total 1.124.226 100,00 1.318.387 100,00 194.161 17,27
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Font: IDESCAT dades de cens i padró. Elaboració pròpia 

 
Per tant, les llars joves, igual que les adultes són, majoritàriament amb un nucli, en 
segon lloc unipersonals, en tercer sense nucli i, finalment d’altre tipologia. Ara bé, la 
proporció amb què es reparteixen indica una major presència de llars unipersonals i, 
sobretot amb una diferència de 6 punts percentuals, sense nucli en el cas de les llars 
joves que en les adultes.  Si bé el conjunt de llars, independentment de l’edat, han 
experimentat canvis incrementant les proporció de totes les tipologies de llars excepte 
les formades per un nucli i en detriment d’aquestes, les llars joves són les que canvien 
en major proporció que les adultes. 
 
Cal destacar l’increment de les llars unipersonals que, en el cas de les llars joves 
passa de representar el 10,6% el 1991 al 22,7% el 2001, amb una taxa de creixement 
del 158,9%. En el cas de les llars adultes, la taxa de creixement no és tant elevada 
(64,2%) degut al fet que el 1991 aquestes ja representaven el 14% del total i han 
incrementat en 5 punts percentuals. En el cas de les llars sense nucli s’aprecia un 
cada cop més elevat percentatge de joves sota aquesta categoria que, tot i que el 
2001 tant sols representava el 7,7% del total de llars joves, ha experimentat una taxa 
de creixement del 142%. El fet que les llars sense nucli siguin més representatives en 
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el cas dels joves es deu, sobretot al descens de la taxa de nupcialitat en aquests grups 
d’edat que ja s’apreciava a al gràfic 5 (del marc teòric). 
 
Ara bé, aquest increment de llars unipersonals i sense nucli s’ha produït com a 
conseqüència de la menor presència de llars amb un nucli, que si bé en el cas de les 
llars adultes encara incrementa en un 8,9% (gairebé la meitat del que incrementa el 
conjunt de llars), en el cas de les llars joves el creixement és negatiu. És a dir, gairebé 
la meitat (el 42%) de les llars adultes que es creen entre 1991 i 2001 són amb un nucli, 
mentre les altres representen alguna de les altres tipologies, mentre les llars joves no 
només incrementen en molta major proporció la resta de tipologies, sinó que es 
produeix un decreixement del 5% de les llars amb un nucli. 
 
Pel que fa a la categoria altres de les llars, caldrà analitzar en detall l’increment i les 
subcategories d’aquesta pel que fa a les llars joves, doncs, malgrat el 2001 tant sols 
representi el 3,4% (9.745 llars) del total, ha més que quintuplicat la seva presència 
(amb una taxa de creixement del 577,2%) en el període intercensal, augmentant 
gairebé quatre cops més que en el cas de les adultes. 
Distingint les llars joves de la taula anterior en els dos grups (joves en edat de primera 
emancipació i en edat d’emancipació estable) i, comparant-les amb les llars adultes 
(majors de 34 anys), s’aprecia com l’evolució de les esmentades llars en el període 
intercensal és progressiu amb l’edat. És a dir, si bé les llars més joves (de 15 a 24 
anys) són les que més han incrementat la presència de les unipersonals, les sense 
nucli i les altres, en detriment de les llars amb un nucli; en el cas de les altres llars 
joves (de 25 a 34 anys), les diferències es redueixen en 3 punts percentuals, amb un 
decreixement una mica inferior de les llars amb un nucli (18%) i un creixement inferior 
al de les llars més joves de les llars sense nucli i les altres. Mentre la diferència 
màxima és respecte les llars adultes, a 15 i 12 punts percentuals de diferència de les 
llars joves respectivament, i de les quals l’increment és bàsicament de llars 
unipersonals. 
 

Gràfic 14 Evolució de les llars entre 1991 i 2001 per grups d’edat i tipologia de la llar 
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Font: IDESCAT dades de cens i padró. Elaboració pròpia 
 

Així doncs, se’n pot extreure la conclusió que, a mida que les persones es fan més 
grans estabilitzen més la seva situació mitjançant la major presència de les llars amb 
nucli i de persones casades. Ara bé, malgrat això, s’ha produït un canvi estructural en 
la tipologia i formació de les llars a partir del qual, malgrat el matrimoni encara és la 
institució mitjançant la qual s’accedeix majoritàriament a l’emancipació, aquesta cada 
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cop es produeix en major mesura per altres motius i, per tant se’n deriven altres 
tipologies de llars. Aquest canvi, està bàsicament protagonitzat pels joves, però tenen 
cada cop més influència en els adults, que poc a poc també canvien les seves pautes 
de convivència. 
 

Gràfic 15 Tipologia de les llars joves el 2001 
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Font: IDESCAT dades de cens i padró. Elaboració pròpia 
 
Pel que fa a estrictament a les llars joves, el gràfic 15 mostra com les llars de primera 
emancipació (entre 15 i 24 anys) són més variades pel que fa a la representativitat de 
llurs tipologies, on prenen més rellevància les unipersonals, sense nucli o de més d’un 
nucli en relació amb les llars joves en edat d’emancipació estable. Aquestes, són més 
tradicionals en tant que les llars predominants són les formades per un nucli format per 
una parella sense i/o amb fills, mentre les altres tipologies tenen menys rellevància que 
en el grup anterior. Així, es pot concloure que les llars més joves a mida que es fan 
més grans (en edat, no en grandària) s’estabilitzen i adquireixen formes de 
convivència més tradicionals, apropant-se una mica tot mantenint les distàncies i la 
varietat a les llars adultes. 
 
Cal remarcar el fet que, tot i que la població adulta (major de 34 anys) ha crescut un 
9,2%, les llars d’aquesta han incrementat en un 17,27% degut, sobretot a les noves 
formes de convivència i les tipologies de llars cada cop més nombroses derivades, tant 
del canvi estructural i social que ha experimentat la institució familiar, com de 
l’increment de llars unipersonals i monoparentals o monomarentals derivades en molts 
casos de les separacions i divorcis. Ara bé, aquestes diferències entre l’increment de 
la població i el de les llars són més nombroses en el cas dels joves en edat de primera 
emancipació. Contràriament al cas anterior i posterior, i mantenint un creixement 
estable i equitatiu entre població i llars, la població en edat d’emancipació estable 
(entre 25 i 34 anys) en el període intercensal ha incrementat en un 20,44% i les llars 
d’aquest grup ho han fet en un 19,9%. Ara bé, la població de primera emancipació 
(entre 15 i 24 anys) s’ha reduït en el període intercensal en un 21,6%, però llurs llars 
han incrementat en un 36,8%. Això es deu, en part a la definició de cap de llar del 
darrer cens que, al no introduir el factor econòmic com a determinant en la 
classificació, ha produït alguns biaixos. A més, el fet que les llars més joves d’entre 15 
i 24 anys hagin incrementat d’una forma tant remarcable no és molt rellevant donat el 
fet que tant sols representen el 12% de les llars joves (inclosos ambdós grups).  
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Taula 12 Evolució de les llars joves entre 1991 i 2001 segons tipologia 
Tipologia
Unipersonals 4.896 21,20 10.484 33,19 5.588 114,13
Sense nucli 3.514 15,22 6.301 19,95 2.787 79,31
Un nucli parella sense fills 8.572 37,12 8.895 28,16 323 3,77
Un nucli parella amb fills 5.071 21,96 2.916 9,23 -2.155 -42,50
Un nucli pare/mare sol/a amb fills 905 3,92 1.351 4,28 446 49,28
Més d'un nucli                                    136 0,59 1.644 5,20 1.508 1108,82
total 23.094 100,00 31.591 100,00 8.497 36,79
Unipersonals 20.423 9,52 55.085 21,40 34.662 169,72
Sense nucli 5.711 2,66 16.020 6,22 10.309 180,51
Un nucli parella sense fills 57.828 26,95 84.219 32,72 26.391 45,64
Un nucli parella amb fills 120.117 55,98 81.620 31,71 -38.497 -32,05
Un nucli pare/mare sol/a amb fills 9.183 4,28 12.350 4,80 3.167 34,49
Més d'un nucli                                    1.303 0,61 8.101 3,15 6.798 521,72
total 214.565 100,00 257.395 100,00 42.830 19,96
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Font: IDESCAT dades de cens i padró. Elaboració pròpia 

 
Tot i aquests matisos la taula 12 serveix de referent per veure la composició de les 
llars joves i comparar ambdós grups d’edat així com l’evolució de les tipologies. 
Malgrat que el percentatge de llars formades per una parella amb fills és dels més 
representatius, sobretot pel que fa als joves en edat d’emancipació estable 
(representen el 32% de les llars  del seu grup d’edat), s’han reduït en un 32% en el cas 
dels joves en edat d’emancipació estable i un 42% en el cas dels més joves. Tot 
quintuplicant-se la presència de llars amb més d’un nucli i incrementan les llars sense 
nucli i les unipersonals, en un 180% i un 170% respectivament. I amb un increment 
inferior al 50% de les llars amb un nucli format per una parella sense fills i del pare o 
mare sol/a amb fills. 
 
Les llars més joves, tot i ser menys representatives, han experimentat una evolució 
semblant a la de les llars joves en edat d’emancipació estable, minimitzant les 
diferències més petites i accentuant les més grans. 
 

Gràfic 16 Evolució de les llars joves entre 1991 i 2001 segons tipologia de la llar 
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Així, com mostra el gràfic 16 les llars més joves han reduït la presència de les llars 
formades per una parella amb i sense fills en favor de les unipersonals, sense nucli i 
de més d’un nucli. Mentre les llars joves en edat d’emancipació estable només han 
reduït la presència de les llars formades per una parella amb fills i l’increment de la 
presència de les altres tipologies és més reduït i es concentra, sobretot, en les 
unipersonals i les d’una parella sense fills. Tot i que l’increment de les llars sense nucli 
i les de més d’un nucli mostren una evolució de la tipologia de llars cap a la 
diversificació i desestructuració de la família tradicional. 
 
Finalment, i a mode de conclusió, s’aprecia una diversificació en les tipologies de les 
llars cap a models més flexibles de família i de cohabitació, que contemplen la 
possibilitat de la cohabitació de les persones sense formar un nucli, o de més d’un 
nucli i, com a conseqüència de les separacions i divorcis també han incrementat les 
llars monoparentals i monomarentals. Ara bé, pel que fa al comportament dels joves, 
els que estan en edat de primera emancipació (entre 15 i 24 anys), la majoria dels 
quals encara estan en edat de formació, malgrat la majoria segueixin sent les 
formades per parelles, l’evolució que s’ha produït cap a la desestructuració familiar, tot 
incrementant la presència de les llars unipersonals, sense nucli i amb més d’un nucli. 
Si bé les llars joves en edat d’emancipació estable tenen una estructura més rígida i 
menys desestructurada que les persones més joves, doncs el seu procés 
d’emancipació lligat a l’edat els porta a triar models més rígids i estables, tot i que 
també s’aprecia aquesta cada cop més diversificada estructura familiar, a vegades 
desestructurada. 
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4. el procés d’emancipació 

 
 
L’experiència de la joventut en les societats contemporànies consisteix en un canvi en 
les condicions de dependència dels espais vitals més bàsics de les persones. És el 
període de transició que es produeix entre la dependència de la família d’origen i els 
seus lligams, fruit de la dependència fisiològica, jeràrquica, relacional i econòmica dels 
adults, i l’establiment dels propis lligams. Aquesta transició a la vida adulta es porta a 
terme de forma escalonada a partir de l’obtenció de les diferents adquisicions que la 
fan possible. Així, l’adquisició d’alguns actius opera com a condició necessària per 
poder disposar d’altres i així, per exemple, no es concep normalment la possibilitat de 
gaudir d’un domicili propi si no es disposa d’una renda amb la qual mantenir-lo. A més, 
la consecució d’una determinada ocupació laboral depèn, molt directament de les 
credencials educatives que s’han adquirit en el període formatiu. (Garrido, L. I 
Requena, M. 199689) 
 
Encara que l’educació i el procés formatiu és previ a qualsevol altra adquisició, per a la 
majoria la integració adulta comença per la inserció laboral. I l’emancipació es porta a 
terme i es consolida mitjançant la disposició d’un habitatge i la formació d’una nova 
llar. Llar que, malgrat els canvis estructurals i familiars que s’han produït en els darrers 
temps, encara es produeix majoritàriament arrel de la formació d’una parella, ja sigui 
mitjançant el matrimoni o com a parella de fet o cohabitació. Així doncs, amb 
indicadors referents a les llars, com les característiques i tipologia de les mateixes, i 
amb indicadors demogràfics, com la taxa de matrimonialitat i l’edat de primonupcialitat, 
així com l’Índex Sintètic de Fecunditat i els naixements segons l’edat de la mare, 
s’explicarà el canvi estructural i familiar que s’ha produït i, sobretot la forma com viuen 
les persones joves, tot distingint les característiques de les emancipades de les no 
emancipades per tal de distingir els factors més determinants en el procés i la voluntat 
d’emancipació. 
 
Així com la població jove incrementa durant les darreres dècades no es produeix un 
paral·lelisme pel que fa a la proporció d’emancipats. Doncs, la taxa d’emancipació90 de 
la població jove d’entre 15 i 34 anys és tant sols del 50,15%, és a dir només un de 
cada dos joves està emancipat. Ara bé, si distingim els joves en dos grups el 
comportament és diferent, pel que fa als joves d’entre 15 i 24 anys la proporció 
d’emancipats es redueix fins el 8,9% degut, sobretot a l’allargament dels estudis i en el 
fet de posposar la incorporació al mercat laboral. Entre els joves de 25 a 34 anys, amb 
una emancipació més estable que el primer grup, només s’ha emancipat el 57,4%. En 
aquest cas, els motius cal cercar-los en la combinació entre el nivell d’ingressos i les 
despeses de pagament de l’habitatge, per tant, en la renda neta disponible. (Miralles, 
C.; Donat, C. I Encinas, I. (2006)) 
 
Donat que les dades de l’INE no s’ofereixen per àmbits territorials, malgrat les 
primeres taxes d’emancipació s’han calculat mitjançant llurs dades de 2001 i per la 
Regió Metropolitana, la resta de taxes faran referència a les calculades per Miralles, 
                                                 
89 Garrido, L.; Requena, M. (1996): La emancipación de los jóvenes en España. Instituto de la Juventud. 
90 La taxa d’emancipació en un grup d’edat s’obté pel quocient entre la població d’aquell grup d’edat que 
en el seu parentiu respecte al cap de família no és fill respecte al total de població d’aquell grup d’edat. 
Font: Miralles, C.; Donat, C.; Encinas, I. (2006): Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge a 
Barcelona en el context metropolità. (pàg. 49) Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) 
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C.; Donat, C. I Encinas, I. (2006) amb les dades extretes de l’enquesta de les 
condicions de vida i hàbits de la població de 1985, 1990, 1995 i 2000 de l’IERMB. Tot i 
que el grup d’edat dels joves en edat de primera emancipació en aquest cas correspon 
als joves d’entre 18 i 24 anys (i no de 15 a 24 anys com s’ha caracteritzat fins ara), tot i 
que amb la poca representativitat de llurs membres emancipats, la diferència no és 
molt rellevant. La taxa d’emancipació dels joves de la RMB en edat de primera 
emancipació calculada a partir de les dades del cens de 2001 de l’INE és del 8,9%, i 
divergeix en 1,2 punts percentuals de la calculada per l’IERMB a partir de l’enquesta 
de les condicions de vida i hàbits de la població del 2000 per al grup de joves d’entre 
18 i 24 anys. Donat que la diferència és tan poc significativa, es consideraran les 
dades de l’IERMB per la seva referència a l’àmbit territorial i la seva periodicitat, tot 
anomenant igualment els joves d’entre 18 i 24 anys com a joves en edat de primera 
emancipació91, donat que significativament fa esment al mateix fenomen social i 
familiar. 
 

Gràfic 17 Evolució dels indicadors d’activitat i de la taxa d’emancipació dels joves en 
edat de primera emancipació de Barcelona. 1985-2000 (%) 
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Font: Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la població, 1985, 1990, 1995 i 2000 
IERMB92. 

 
Si bé es cert que els membres més joves del grup en edat de primera emancipació, 
són força joves per emancipar-se i influencien en el pes relatiu que tinguin per al 
conjunt del grup en el mateix procés, la reducció en la taxa d’emancipació d’aquest 
col·lectiu durant els darrers tres quinquennis per als quals es disposa de dades és del 
38%. El 1985 el 12,2% dels joves en edat de primera emancipació estaven 
emancipats, un quinquenni després la reducció és molt poc significativa (mig punt 
percentual, l’11,8% del total), però entre 1990 i 1995 el percentatge d’emancipats es 
redueix a més de la meitat (un 57%) passant de l’11,8% al 5,1%, per incrementar 
lleugerament en el darrer quinquenni. 
 
Tal com s’ha esmentat anteriorment, els principals factors pels quals els joves en edat 
de primera emancipació s’emancipen en un percentatge molt baix es troben en 
l’allargament dels estudis i en el fet de posposar la incorporació al mercat laboral. 

                                                 
91 A partir d’ara joves en edat de primera emancipació (igualment que si es tractés dels joves d’entre 15 i 
24 anys), donant per suposat l’edat compresa entre els 18 i els 24 anys en citar la font de les dades 
provenint de la RMB. 
92 Font: Miralles, C.; Donat, C.; Encinas, I. (2006): Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge a 
Barcelona en el context metropolità. (pàg. 50) IERMB.  
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Aquest fet queda palès amb la reduïda taxa d’activitat, que, al 2000 mostren tant sols 
la meitat dels joves en edat de primera emancipació està activa. Sobretot és la 
reducció de la taxa d’activitat de tot el període el que denota un progressiu retard al 
mercat laboral. En passar d’un 64% o un 69% de la població jove d’aquest grup activa 
el 1985 i el 1990 respectivament, es redueix en 15 punts percentuals a meitat dels 90 i 
el 2000, malgrat la reducció en la taxa d’atur (del 10% l’any 2000) durant el darrer 
quinquenni.  
 
D’altra banda, la taxa d’emancipació es manté al límit inferior del gràfic, inversament 
proporcional a la de la taxa d’atur, amb una reducció de gairebé la meitat des de l’inici 
al final del període, tot i la incipient recuperació del darrer quinquenni. Ara bé, la 
reduïda taxa d’emancipació, paral·lela a la reducció de l’atur i la taxa d’activitat, fan 
pensar com a principal causa del retard en l’edat d’emancipació, l’allargament dels 
estudis i d’una incorporació més tardana al mercat laboral. 

 

Gràfic 18 Evolució dels indicadors d’activitat i de la taxa d’emancipació de la població 
de 25 a 34 anys de Barcelona. 1985-2000 (%) 
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Font: Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la població, 1985, 1990, 1995 i 2000 
IERMB93. 

 
Els joves de més de 24 anys, malgrat emancipar-se en major proporció que el grup 
anterior també ha disminuït la seva taxa en emancipar-se un 31% menys entre l’inici i 
el final del període. Així, mentre el 1985 dels joves en edat d’emancipació estable tres 
quartes parts (el 74%) estaven emancipats, al 2000 només ho estan la meitat (el 51%). 
Però el major decrement (del 20%) es produeix en el primer quinquenni dels noranta, 
en que els emancipats passen de ser el 61,8% al 49,5%. En canvi, en aquest cas, la 
taxa d’activitat incrementa progressivament durant tot el període, malgrat es tracti d’un 
increment molt lleu (del 8% en tot el període) és constant. La taxa d’atur es redueix al 
conjunt del període, només mostra un increment de 10 punts percentuals en el primer 
quinquenni dels noranta.  
 
Per tant, si els joves en edat d’emancipació estable, retarden el seu procés 
d’emancipació i en redueixen la taxa, i no és degut a l’allargament del període formatiu 
ni al retard en la incorporació al mercat laboral (doncs, al 2000 el 92% de la població 
d’aquest grup d’edat és activa i tant sols un 8,7% està aturada), cal cercar els motius 
de la reducció en l’emancipació en altres factors. 
                                                 
93 Font: Miralles, C.; Donat, C.; Encinas, I. (2006): Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge a 
Barcelona en el context metropolità. (pàg. 50) IERMB. 
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Gràfic 19 Evolució de la ocupació per grups d’edat de Catalunya 1976-2004 (Índex100) 
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Font: IDESCAT, dades de la EPA. Elaboració pròpia 
 
Un altre dels factors que posa de manifest que la reducció de la taxa d’emancipació 
per al grup de joves de major edat no es deu al retard en la incorporació al mercat 
laboral, és el fet que la ocupació ha incrementat progressivament des de finals dels 
vuitanta, sobretot per als majors de 24 anys i en menor mesura per als d’entre 20 i 24 
anys (tot i que les dades del gràfic corresponen a l’agrupació per edats que fa l’INE i 
no es pot separar només el grup d’edat de referència). Així doncs, si l’ocupació 
incrementa i l’emancipació disminueix els factors que la determinen són altres que la 
ocupació. 

 

Gràfic 20 Evolució dels contractes temporals per grups d’edat Catalunya 1988-2005 
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Font: IDESCAT, dades de la EPA. Elaboració pròpia 
 
Un dels factors que pot incidir en l’emancipació, tot i que relacionat amb el mercat 
laboral, però no per la quantitat d’oferta i d’ocupació, sinó per la qualitat, és la 
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temporalitat del contracte laboral. Si bé és cert que la població més jove té més 
contractes temporals que la resta, també ho és que des de 1996 la proporció d’aquests 
es redueix en favor dels indefinits, el qual es correspon molt lleugerament amb la taxa 
d’emancipació. Així, la temporalitat del contracte laboral, si bé pot ser un element 
rellevant en el factor d’emancipació no és determinant, o almenys no ha comportat un 
increment de la taxa d’emancipació inversament proporcional a la reducció de la 
temporalitat en els contractes laborals. 
 

Taula 13 Ingressos mitjans per grups d’edat i variació de l’IPC a Catalunya 1995, 2002 

1995 2002 Evolució
< 20 anys 4991 9686 94,06
De 20 a 29 anys 11074 14362 29,70
De 30 a 39 anys 17482 19618 12,21
De 40 a 49 anys 21739 22995 5,78
De 50 a 59 anys 22645 25347 11,93
> 59 anys 21486 23104 7,53
Totes 17844 19802 10,98 26,60

Ingressos mitjans Variació IPC 
1995-2002

 
Font: INE, dades de la EPA. Elaboració pròpia 

 
Un altre dels factors que poden influenciar en la taxa d’emancipació és el nivell 
d’ingressos. Tal com mostra la taula 13 Els ingressos mitjans de la població catalana 
han incrementat en un 11% entre 1995 i 2002, però l’IPC ho ha fet en un 26,6%. Així 
que, malgrat l’increment en els ingressos aquest segueix sent un 58% inferior a 
l’increment del nivell de vida. Pel que fa l’evolució dels ingressos per grups d’edat 
s’aprecia un increment molt més elevat que la mitjana en els grups joves, en que els 
de menor edat incrementen els ingressos fins un 94% i els de 20 a 29 anys 
incrementen en un 29,7%, el grup de 30 a 39 anys (la meitat dels quals encara es 
consideren joves) incrementa en un 12,21%. Essent els grups d’entre 40 i 49 anys i els 
de més de 59 anys els que menys incrementen els seus ingressos (un 5,78% i un 
7,53% respectivament. 
 
Però, si bé és cert que les persones més joves han incrementat en major proporció els 
seus ingressos, això es deu al fet que tenien uns ingressos molt inferiors als adults. 
Així, al gràfic 21 s’aprecia quin percentatge dels ingressos de cadascun dels grups 
d’edat representa respecte el total, és a dir quantes vegades de més o de menys cobra 
cada grup d’edat respecte el total.  
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Gràfic 21 Percentatge d’ingressos mitjans per grups d’edat respecte el total 1995, 2002 
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Font: INE, dades de la EPA. Elaboració pròpia 

 
Així, si bé els joves de menys de 20 anys han incrementat els seus ingressos en un 
94%, aquests encara són un 51% inferiors a la mitjana d’ingressos totals, el que ha 
passat és que al 1995 la diferència respecte el total era del 72%, passant d’uns 
ingressos de 4.991€ el 1995 a 9.686€ el 2002. El grup de 20 a 24 anys, ha incrementat 
els seus ingressos en un 30%, però encara suposa un 27,5% menys que la mitjana 
total. No és fins el següent grup d’edat, de 30 a 39 anys que les diferències entre els 
ingressos d’aquests i la mitjana total es minimitzen, malgrat incrementen en un 12,2% 
(molt poc més que la mitjana total), encara estan una mica per sota de la mitjana.  
 
Pel que fa a la resta de grups d’edat en tots els casos tenen uns ingressos per sobre 
de la mitjana, tot i que només el grup de 50 a 59 anys ha incrementat els ingressos per 
sobre la mitjana total, mentre el grup precedent i el posterior ho han fet per sota 
d’aquesta, amb la conseqüent disminució de les diferències positives dels ingressos 
respecte el total entre ambdós períodes.  
 
Per tant, si els grups més joves han incrementat tant els seus ingressos és perquè el 
1995 eren molt baixos, un 72% més baixos que per al total de grups, no arribaven als 
5.000€ i al 2002 són de 9.686€, encara un 51% més baixos que la mitjana total. Però 
per valorar la importància dels ingressos i la seva evolució per al pagament de 
l’habitatge cal analitzar el preu d’aquest i l’evolució que ha experimentat durant els 
darrers anys. 
 
La taula14 mostra el preu mitjà dels habitatges per metre quadrat de la RMB i la taxa 
de creixement. Per analitzar-lo s’han utilitzat dos períodes, el primer respon a la 
valoració global del període i el segon, 1995-2002, respon al mateix període que els 
ingressos mitjans de la taula anterior. Per tant, durant el període 1991-2004 el preu 
mitjà de l’habitatge (per m2) gairebé s’ha triplicat (ha incrementat en un 195%), i entre 
1995 i 2002 s’ha duplicat.  
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Taula 14 Preu mitjà de l’habitatge (per m2) i taxa de creixement 91-04 i 95-02 

Valor Taxa 
creixement (%)

1991 796,79
2004 2.351,86
1995 843,65
2002 1.682,33

99,41

195,17

 
Font: Ministeri de Foment. Elaboració pròpia 

 
Ara bé, i en comparació amb la taula 13, si el preu de l’habitatge entre 1995-2002 s’ha 
duplicat, els ingressos mitjans de la població tant sols han incrementat en un 10,9%, 
mentre el nivell de vida ho ha fet en un 26,6%. Això significa que l’increment dels preus 
dels habitatges és quatre cops superior a l’IPC i deu cops superior a l’increment dels 
ingressos mitjans de la població. Per tant, hi ha algun altre factor que fa possible 
l’accés de les persones a l’habitatge i/o que el dificulta. 
 
Si aquesta diferència entre ingressos i preu de l’habitatge es desagrega per grups 
d’edat les diferències es maximitzen en el cas dels més joves i es minimitzen en el cas 
dels més grans arrel del seu diferencial d’ingressos. Per tal de valorar-ho de forma 
global (ja que l’esforç econòmic de les llars joves s’analitza més endavant) s’han 
utilitzat les dades dels ingressos mitjans per grups d’edat de la taula 13, i els preus 
dels habitatges de la RMB, obtenint els anys en què cal destinar els ingressos íntegres 
per assumir el cost de l’habitatge. Tot i que es tracta d’un anàlisi poc aprofundit i que 
no contempla l’esforç de les llars sinó el de les persones, sí mostra la importància de 
l’increment dels ingressos en el pagament de l’habitatge respecte l’evolució d’ambdós i 
per grups d’edat. L’esforç econòmic de les llars joves per al pagament de l’habitatge, 
tenint en compte altres factors determinants, s’analitza al següent capítol. 
 

Taula 15 Ingressos mitjans i anys de dedicació del salari íntegre per al pagament de 
l’habitatge (suposant que la despesa l’assumeix una sola persona) per grups d’edat 

1995-2002 

1995 2002 Evolució 1995 2002
< 20 anys 4991 9686 94,06 16,90 17,37
De 20 a 29 anys 11074 14362 29,70 7,62 11,71
De 30 a 39 anys 17482 19618 12,21 4,83 8,58
De 40 a 49 anys 21739 22995 5,78 3,88 7,32
De 50 a 59 anys 22645 25347 11,93 3,73 6,64
> 59 anys 21486 23104 7,53 3,93 7,28
Totes 17844 19802 10,98 4,73 8,50

Ingressos mitjans Dedicació en anys del salari íntegre 
per pagar l'habitatge

 
Font: EPA (INE) i Ministeri de Foment. Elaboració pròpia94 

                                                 
94 Aquesta taula serveix a mode orientatiu per tal de mostrar que, malgrat l’increment dels ingressos entre 
1995 i 2002, i donat l’increment dels preus dels habitatges, l’esforç per al pagament de l’habitatge (en 
aquest cas en anys de dedicació del salari íntegre) no s’ha reduït, sinó al contrari, ha incrementat. Per a 
aquest càlcul s’han utilitzat les dades dels ingressos mitjans de les persones per grups d’edat que 
proporciona la EPA (INE) per al conjunt de Catalunya, ja que les dades dels ingressos mitjans de les llars 
joves no estan desagregats per grups d’edat. Per tant cal tenir en compte que aquest esforç en anys de 
dedicació del salari íntegre per al pagament de l’habitatge és inferior en el cas que hi hagi més d’una 
persona a la llar que assumeixi aquesta despesa (la majoria de caos). A més, les dades dels preus dels 
habitatges sí corresponen a la RMB, però, malgrat tot, la taula serveix a mode orientatiu per analitzar 
l’increment d’ingressos i del preu de l’habitatge de forma global. Per veure’n l’anàlisi detallat i analitzar la 
influència relativa dels ingressos i del preu de l’habitatge en l’esforç econòmic, vegi’s la Taula 16 i el gràfic 
24 amb el model de variació de l’esforç econòmic de les llars joves. 
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Així doncs, i després de les aclariments metodològics oportuns, donat que els 
ingressos incrementen amb l’edat, els més joves han de destinar més anys del seu 
salari íntegre per al pagament de l’habitatge. Malgrat els ingressos han incrementat 
una mitja d’un 10%, l’esforç en anys de dedicació del salari íntegre per assumir el 
pagament de l’habitatge gairebé s’ha duplicat degut a l’elevat increment dels preus  
dels habitatges (que s’han duplicat) durant el mateix període. De manera que, si el 
cost de l’habitatge l’ha de suportar una sola persona, el cost corresponent en anys de 
dedicació del salari íntegre, el 1995 és de 4,7 anys, mentre al 2002 és de 8,5 anys. 
  
Però, si es té en compte el grup d’edat que més ha incrementat els ingressos (la 
població de menys de 20 anys), en 94%, si bé la diferència en anys de dedicació del 
salari íntegre ha disminuït entre ambdós períodes més que per a la resta, l’esforç en 
anys segueix sent superior al 2002 que al 1995. Així, dels 16,9 anys del salari íntegre 
que havia de dedicar al 1995 per al pagament de l’habitatge, el 2002 l’haurà de dedicar 
durant 17,37 anys, mig any més. 
 
Per tant, un dels factors que incideixen en el procés d’emancipació és el nivell 
d’ingressos, però el fet que, malgrat l’increment d’aquests no signifiqui la reducció en 
anys de dedicació dels ingressos íntegres per al pagament de l’habitatge, i donat que 
la taxa d’emancipació entre 1995 i 2000 incrementa (encara que lleugerament) per a 
ambdós grups de joves, significa que ha d’haver algun altre factor que incideixi en el 
cost per tal que sigui possible l’accés a l’habitatge.  
 
Prestant atenció només al col·lectiu jove, aquest cop mitjançant les dades d’ingressos 
mitjans per llars i persones joves, però considerant el conjunt de joves sense 
desagregar-lo, que proporciona l’enquesta que realitza DEP Consultoria Estratègica95 
al 2003 a 600 joves d’entre 20 i 34 anys96, s’analitza l’esforç econòmic per al pagament 
de l’habitatge en règim de propietat mitjançant la contractació d’una hipoteca del 80% 
del valor total de l’immoble. Com que les darreres dades quedaven força desfasades, 
s’ha realitzat l’anàlisi ampliant les dades mitjançant altres fonts i fent un exercici no 
només per a un tipus d’habitatge sinó establint diferents criteris de tria del mateix. Com 
que una de les estratègies per reduir l’esforç econòmic amb uns preus dels habitatges 
elevats és reduir-ne la superfície, s’han inclòs quatre hipòtesi en funció de la 
superfície. Però, a més, la durada del préstec s’ha situat en els màxims que permeten 
les ofertes hipotecàries, doncs és una estratègia pròpia de les llars joves per poder 
assumir hipoteques per valors elevats, comptant així fins un màxim de 40 anys per als 
dos darrers anys de l’anàlisi.  
 
Tal com s’aprecia al gràfic, l’esforç econòmic que han de realitzar les llars joves per 
accedir a un habitatge de propietat és molt elevat, inclús per sobre del 30-35% desitjat 
que estimen les entitats bancàries. Però, a més, cal destacar una evolució amb 
tendència a la baixa des de principis del període analitzat fins l’actualitat que es deu, 
d’una banda a la coincidència de l’inici del període analitzat amb un moment  
inflacionari i d’increment dels preus de l’habitatge i de l’altra per uns elevats tipus 
d’interès (del 16%). Progressivament l’esforç econòmic es redueix gràcies a la 
reducció del tipus d’interès i a l’allargament del període de retorn del préstec (cal tenir 
en compte que es tenen en compte períodes de retorn una mica superiors a la 
mitjana). I des de finals del segle XX s’inicia un procés de recuperació de l’esforç que 
el fa repuntar. 
                                                 
95 DEP Consultoria Estratègica; Trilla, C. (2004): Els joves catalans i l’habitatge 1999-2003 Col·lecció 
estudis 12. Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Secretaria General de la Joventut 
96 Cal tenir en compte que en aquest cas no es tenen en compte els joves d’entre 15 i 20, però en ser un 
col·lectiu amb una taxa d’emancipació molt baixa el biaix és escàs i poc significatiu. 
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Gràfic 22 Esforç econòmic de les llars joves de la RMB per fer front al pagament de 
l’habitatge segons superfície. 1991-2007 
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Font: Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 

 
Així, l’esforç econòmic que suposa la hipoteca pel valor dels 80% del preu de mercat 
d’un habitatge de 100m2 a principis dels anys noranta requeria de gairebé la totalitat 
dels ingressos de la llar (el 95% el1991 i el 77% el 1992); mentre que el mateix 
habitatge en el moment en que és més accessible econòmicament requeria d’una 
tercera part dels ingressos (el 34% al 1998). No és fins a finals dels anys noranta i 
inicis del segle XXI, quan el preu de l’habitatge inicia un període de creixement 
econòmic (el boom immobiliari) que les entitats bancàries han d’enginyar tota mena 
d’ofertes hipotecàries per pal·liar aquest increment dels preus dels habitatges en 
l’economia domèstica, situant l’esforç econòmic entre el 40 i el 50%, amb un 51% al 
2007. Ara bé, què passarà els propers anys o com evolucionaran les hipoteques 
contractades a principis del nou segle és de difícil predicció; però el comportament de 
l’esforç econòmic dels darrers anys i l’evolució recent del tipus d’interès a l’alça dels 
darrers mesos fan pensar en un increment d’aquest esforç que, ja a dia d’avui, ha fet 
incrementar les llistes d’impagaments dels bancs. Com que l’exercici era de difícil 
quantificació i menys fiabilitat, mitjançat la recta polinòmica al gràfic s’aprecia una 
evolució alcista durant els següents dos anys del període; ara bé, cal tenir present que 
aquesta està fortament influenciada pels valors de principis dels anys noranta, amb el 
qual es pot creure amb aquest increment però de forma menys accentuada. 
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Taula 16 Esforç econòmic de les llars joves de la RMB. 1991-2007 

Any Ingressos 
llar jove

Preu de 
l'habitatge 

(€/m2)

Tipus 
d'interès

Durada 
(anys)

Esforç 
econòmic 

100m2

Esforç 
econòmic 

80m2

Esforç 
econòmic 

60m2

Esforç 
econòmic 

40m2
1991 11.889 € 797 € 16,00% 16 94,59 75,67 56,75 37,83
1992 12.784 € 743 € 15,00% 17 76,84 61,47 46,10 30,74
1993 13.747 € 780 € 14,00% 17 71,20 56,96 42,72 28,48
1994 13.897 € 817 € 10,40% 18 58,80 47,04 35,28 23,52
1995 14.271 € 844 € 11,00% 21 58,57 46,85 35,14 23,43
1996 15.657 € 858 € 9,50% 22 48,17 38,54 28,90 19,27
1997 16.189 € 886 € 6,90% 26 36,68 29,35 22,01 14,67
1998 16.655 € 950 € 5,70% 26 34,09 27,27 20,45 13,63
1999 17.083 € 1.090 € 4,70% 25 35,13 28,10 21,08 14,05
2000 17.601 € 1.262 € 5,80% 26 43,26 34,61 25,96 17,31
2001 18.313 € 1.473 € 5,80% 26 48,52 38,82 29,11 19,41
2002 19.170 € 1.682 € 4,80% 30 44,64 35,71 26,78 17,85
2003 19.968 € 1.917 € 3,70% 31 42,06 33,65 25,24 16,82
2004 20.683 € 2.352 € 3,36% 33 46,03 36,83 27,62 18,41
2005 21.154 € 2.705 € 3,28% 35 43,68 34,94 26,21 17,47
2006 21.789 € 2.921 € 4,17% 40 36,33 29,06 21,80 14,53
2007 22.442 € 3.086 € 5,24% 40 50,64 40,51 30,38 20,26  

Font: Trilla, C. (2004). Banc d’Espanya. Ministerio de Fomento97. Elaboració pròpia 
 
Mitjançant les altres hipòtesi d’habitatge, amb menors superfícies, s’entén com s’han 
emancipat moltes llars joves, amb menors superfícies que els han permès accedir a un 
habitatge de propietat. Tot i que la reducció de la superfície tant sols afecta al valor del 
préstec econòmic, concs tant sols té efectes en el valor de l’habitatge, i tampoc redueix 
excessivament l’esforç, en els casos extrems (1991) el redueix en 20 punts 
percentuals, però en els casos mínims (1998) tant sols varien 7 punts percentuals. Per 
tant, la reducció de la superfície, que és una estratègia molt freqüent, és d’utilitat però 
percentualment es perden metres d’habitatge per esforços encara molt elevats; fins a 
quin punt és rellevant és una qüestió individual de cada llar en llur presa de decisió. 
 
Durant el període analitzat s’observa una reducció de l’esforç econòmic com a 
conseqüència de la conjunció de diferents factors que determinen la quota mensual i el 
percentatge que representa dels ingressos. D’una banda l’increment dels ingressos i 
de l’altra les condicions del crèdit (reducció del tipus d’interès i augment dels anys per 
tornar-lo) possibiliten aquesta reducció de l’esforç econòmic malgrat l’elevat increment 
dels preus dels habitatges. Ara bé, quina incidència tenen cadascun d’aquests factors 
en el pagament de l’habitatge i en qui mesura afecten serà el següent l’objecte 
d’anàlisi. 
 
 
 
 

                                                 
97 Per a la realització d’aquest exercici s’ha utilitzat com a punt de partida l’anàlisi que Carme Trilla i Joffre 
López feren al 2004. D’aquest s’utilitzen les dades dels ingressos de les llars joves (1991-2003) i, 
mitjançant les dades dels ingressos mitjans de les llars totals de l’IDESCAT (1991-2005) es calcula la 
relació entre els ingressos de les llars joves i les totals, amb el qual s’obtenen les dades fins a 2005. Per 
utilitzar el mateix criteri i la mateixa font estadística (doncs utilitzant-ne d’altres es produeixen variacions), 
es calcula la variació interanual dels ingressos de les llars i s’aplica un valor el supòsit d’un increment del 
3% interanual a les dades dels ingressos de les llars joves de 2006 i 2007. D’altra banda, les dades del 
preu de l’habitatge fan referència a les dades en €/m2 del Ministeri de Foment i les dades referents als 
préstecs hipotecaris són les que proporciona el Banc d’Espanya per a cada any analitzat (pel que fa al 
tipus d’interès i la durada del préstec); mentre el criteri de contractació de la hipoteca ha estat el mateix 
criteri en tots els casos: el 80% del valor de l’habitatge. 
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Gràfic 23 Taxes de creixement anual dels ingressos de les llars joves i del preu de 
l’habitatge 1991-2007 
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Font: Ministerio de la Vivienda. Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 
 
Per entendre els canvis que s’han produït en l’esforç econòmic, en primer lloc cal 
analitzar els dos factors més determinants, d’una banda el valor que tenen els 
ingressos, per tant les possibilitats de la demanda, respecte el valor que té l’oferta, i el 
més important en l’anàlisi temporal, llurs taxes de creixement. En aquest cas es poden 
identificar els tres moments que es distingien en el cas de l’esforç econòmic avançant-
los tres anys, de manera que l’evolució d’ambdues taxes provoca, amb un retard de 
tres anys, l’evolució de l’esforç econòmic. 
 
Fins el 1994 es produeix una situació de desequilibri entre els ingressos i el cost dels 
habitatges de la qual se’n desprèn un elevat esforç econòmic que inicia el seu descens 
amb l’increment més acusat dels salaris i l’evolució inversa del preu de l’habitatge 
entre 1994 i 1998. Situació que porta a l’estabilització de l’esforç econòmic de 1997 al 
2000, i és a partir d’aleshores que l’esforç econòmic es ressenteix de l’elevat 
increment dels preus que es produeix a partir de 1997. Ara bé, aquests no són els 
únics factors pels quals està influenciat l’esforç econòmic, les condicions del préstec 
són les que amortiren les fluctuacions d’aquests fent possible l’accessibilitat a 
l’habitatge. 
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Gràfic 24 Esforç econòmic de les llars joves de la RMB i durada del préstec 1991-2007 
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Font: Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 

 
La hipoteca, es caracteritza per dos factors, la durada del préstec i el tipus d’interès98 
que se li aplica. Així, per un mateix import pel qual es realitza la hipoteca, un major 
plaç de retorn del préstec comporta un menor import a pagar mensualment, però 
durant un període més llarg i amb la repercussió dels interessos durant el mateix. No 
és d’estranyar que, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge quan el preu del mateix ha 
incrementat una mitjana del 9% anual (el doble que els ingressos), sobretot els darrers 
cinc anys ho ha fet al voltant del 16% (mentre els ingressos incrementaven un 3,6% 
anual), no és d’estranyar doncs, que per compensar aquest desequilibri entre les 
possibilitats d’endeutament de la demanda i l’elevat preu de l’oferta, el factor temporal 
de les hipoteques actuï d’amortidor de l’esforç econòmic. 
 
D’altra banda, la durada del préstec també fa variar l’esforç econòmic, que descendeix 
a mida que incrementa la durada del crèdit arribant gairebé a duplicar-se. Però el 
factor temporal no és l’únic que l’explica, doncs malgrat l’increment de la durada del 
préstec durant els darrers cinc anys del període, l’esforç econòmic segueix una 
evolució paral·lela al temps de retorn del préstec.  
 

                                                 
98 Tipus d’interès: percentatge que hom paga per l'ús del capital manllevat. (Diversos autors (1999): Gran 
Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana). 
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Gràfic 25 Durada i tipus d’interès del préstec. 1991-2007 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Durada Tipus d'interès
 

Font: Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 
 
L’altre factor que, juntament amb la durada del crèdit, determina l’import de la lletra 
mensual a pagar de la hipoteca és el tipus d’interès. Inversament proporcional a la 
reducció del tipus d’interès, incrementa el termini de pagament del préstec, doncs per 
fer front al pagament dels habitatges en constant creixement exponencial de llurs 
preus, i malgrat la reducció del tipus d’interès, cal incrementar el termini del pagament 
del mateix.  
 
S’ha creat un diferencial molt elevat entre el valor dels habitatges i la capacitat de 
pagament dels mateixos per part de les llars que ha provocat una falsa imatge de 
negoci a través del mercat immobiliari, reforçada pels baixos tipus d’interès de les 
hipoteques. Donat que la majoria de les hipoteques es contracten amb un interès 
variable, aquest és l’únic factor que en pot fer variar la quota a pagar, tot condicionant 
la qualitat de vida de la població hipotecada a l’evolució dels tipus d’interès. I és que es 
tracta d’un element molt sensible als canvis i les perspectives econòmiques i de 
mercat que, davant una possible situació inflacionària com podria produir-se arrel de la 
bombolla immobiliària que s’ha creat durant els darrers anys, el banc central apujaria 
el tipus d’interès i com a conseqüència es reduiria el valor de mercat de l’habitatge, 
amb la conseqüent destinació dels recursos d’inversió a d’altres mercats com el 
borsari. Tot i que l’apujada dels tipus d’interès afectarien per igual a tothom, i a 
diferència dels qui obtenen el préstec amb un objectiu inversionista que sempre poden 
invertir en d’altres mercat, els qui l’obtenen per satisfer una necessitat com l’adquisició 
d’un habitatge no tenen més remei que adaptar-se a la nova quota a pagar per 
l’apujada de tipus d’interès o bé fer una modificació de la hipoteca i incrementar el plaç 
de retorn (amb els costos que l’operació bancària comporta). 
 
Per tal d’avaluar els factors que incideixen en el pagament de la hipoteca i l’esforç 
econòmic que comporta en tant que percentatge d’ingressos destinats a tal fi, es 
proposa el següent model explicatiu que valora l’elasticitat i la repercussió de 
cadascun dels factors analitzats anteriorment en l’esforç econòmic i en quina mesura 
l’afecten. 
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Per a una mateixa situació cronològica, l’increment dels preus dels habitatges, s’ha 
mantingut en primer lloc el valor inicial del nivell d’ingressos, en segon lloc el temps de 
retorn del préstec i finalment el tipus d’interès, com si no haguessin variat des de 1991. 
Així, per a una mateixa evolució dels preus de l’habitatge i, establint per a tota la sèrie 
cronològica els valors de 1991 de cadascuna de les tres variables explicatives i 
influents en l’esforç econòmic, se’n deriva el model explicatiu. 
 

Gràfic 26 Model explicatiu de l’esforç econòmic de les llars joves de la RMB 1991-2007 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Esforç 
econòmic (%)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Tipus
d'interès (%)

Variació pel tipus d'interès Variació pel nivell d'ingressos
Variació per la durada del préstec Tipus d'interès

 
Font: Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 

 
Per tant, del gràfic 26 se’n conclou que el factor més determinant en l’esforç econòmic 
és el tipus d’interès, en segon lloc el nivell d’ingressos i finalment la durada del 
préstec. Això significa que si es mantingués el mateix tipus d’interès del 16% de 1991 
per a tot el període analitzat, malgrat hagin incrementat els ingressos i la durada del 
préstec, les llars al 2004 haurien de fer un esforç per al pagament de la llar hipoteca 
gairebé un 50% més alt que el 1991 (gairebé un 10% més al 2007). En segon lloc hi 
ha els ingressos, tot i que fins els darrers anys es situa a molt poca distància de la 
durada del préstec, que és el darrer factor en influenciar l’esforç econòmic. 
  
Una variació en el tipus d’interès determina en major mesura que la resta de factors la 
quota a pagar. A més, donat que cap dels factors (i menys la variació d’aquests) està 
en mans de la persona que sol·licita la hipoteca, aquesta només pot combinar els 
factor preu de l’habitatge, disminuint-lo reduint la grandària de la llar o empitjorant les 
condicions i la ubicació de la mateixa, i el plaç de retorn del préstec. Per aquest motiu 
moltes persones que no podien assumir la despesa d’una hipoteca ho han fet 
comprant un habitatge més petit i/o més lluny i/o de pitjor qualitat del lloc on el volien i 
combinant aquest factor amb l’allargament del període de retorn del préstec. D’aquí 
han aparegut el creixement exponencial de petites poblacions convertides en ciutats 
dormitori i les hipoteques a 40 i 50 anys. 
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A banda d’aquest anàlisi, es realitza el mateix exercici explicatiu de l’esforç econòmic i 
la variació que ha tingut al llarg del temps suposant el manteniment de cadascun dels 
valors que influencien prenent com a punt de partida diferents anys:1991, 1994, 1998 i 
2000 tot analitzant el pes de cadascun d’aquests factors. 
 

Gràfic 27: Model explicatiu de l’esforç econòmic a partir de les dades de 199199 
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Font: Trilla, C. (2004). Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Elaboració pròpia 
 
Tot i que el cas de 1991 ja s’ha analitzat anteriorment amb el resultat del tipus d’interès 
com a factor més determinant de l’increment de l’esforç econòmic, en aquest cas 
s’afegeix el preu de l’habitatge que dóna una visió més àmplia de l’evolució. Així, 
s’aprecia una evolució pràcticament inversament proporcional entre el tipus d’interès i 
el preu de l’habitatge. Això vol dir que, si s’hagués mantingut el tipus d’interès de 1991 
(del 16%) l’esforç econòmic actual per assumir el cost de l’habitatge seria del 180%, 
mentre si el factor que s’hagués mantingut fos el preu de l’habitatge l’esforç actual 
seria del 18%. El qual vol dir que el mercat hipotecari ha corregit els seus productes i 
els ha orientat per pal·liar els increments del preu de l’habitatge i les nefastes 
conseqüències que hauria tingut si no fos perquè darrera hi ha un mercat hipotecari 
que permet l’accés. 
 

                                                 
99 El model explicatiu a partir de les dades de 1991 explica l’evolució de l’esforç econòmic que s’hauria 
produït si s’haguessin mantingut les condicions d’antany. Per fer-ho i avaluar la repercussió de cadascun 
dels factors perpetus durant el temps, s’han mantingut estables un dels factors segons correspongui. Així, 
la línia blava suposa l’evolució de l’esforç econòmic si s’hagués mantingut el tipus d’interès (de 1991); la 
línia vermella suposa l’evolució de l’esforç econòmic si s’hagués mantingut la durada del préstec 
hipotecari (de 1991); la verda suposa l’evolució de l’esforç econòmic si s’hagués mantingut el nivell 
d’ingressos (de 1991) i la groga si s’hagués mantingut el preu de l’habitatge (de 1991). 
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Gràfic 28 Model explicatiu de l’esforç econòmic a partir de les dades de 1994100 
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Font: Trilla, C. (2004). Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Elaboració pròpia 

 
El manteniment de les condicions de 1994 mostra la mateixa situació que al 1991 pel 
que fa a la inversa proporcionalitat entre mercat hipotecari i mercat immobiliari, però en 
aquest cas es redueixen les distàncies amb els altres dos factors (durada del préstec i 
ingressos de la llar), que cada cop tenen més incidència en l’increment de l’esforç 
econòmic, doncs són les que més han incrementat durant els darrers anys. 
 

                                                 
100 El model explicatiu a partir de les dades de 1994 explica l’evolució de l’esforç econòmic que s’hauria 
produït si s’haguessin mantingut les condicions d’antany. La línia blava suposa l’evolució de l’esforç 
econòmic si s’hagués mantingut el tipus d’interès (de 1994); la línia vermella suposa l’evolució de l’esforç 
econòmic si s’hagués mantingut la durada del préstec hipotecari (de 1994); la verda suposa l’evolució de 
l’esforç econòmic si s’hagués mantingut el nivell d’ingressos (de 1994) i la groga si s’hagués mantingut el 
preu de l’habitatge (de 1994). 
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Gràfic 29 Model explicatiu de l’esforç econòmic a partir de les dades de 1998101 
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Font: Trilla, C. (2004). Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Elaboració pròpia 

 
1998 és un any interessant, any d’impàs que mostra clarament un abans i un després. 
En aquest cas s’aprecia una evolució del període previ en què el preu de l’habitatge és 
el factor més rellevant de l’elevat esforç econòmic, seguit de la durada del préstec 
hipotecari, el nivell d’ingressos i el tipus d’interès. Factors que després evolucionen de 
forma molt diferent, entre ells i en relació amb els mateixos càlculs per als anys 91 i 
94. Cada cop disten més el preu de l’habitatge de la resta d’elements, fet que posa de 
manifest l’elevat increment del preu de l’habitatge i que per tant, en mantenir-se els 
valors de 1998 l’esforç s’hauria reduït a poc menys del 20% dels ingressos. Ara bé, de 
la resta d’elements el que pren més rellevància és el nivell d’ingressos, seguit per la 
durada del préstec hipotecari, que fins al moment eren els que menys havien afectat, 
quedant en darrer lloc el tipus d’interès. Això es deu al fet que al 1998 el tipus d’interès 
era força baix (del 5,7%), en canvi suposa l’inici del boom immobiliari; d’aquí la major 
repercussió del preu de l’habitatge i el nivell d’ingressos, que és molt més elevat que 
als anys considerats anteriorment. Però no és tant el fet que els ingressos siguin més 
elevats sinó que les condicions hipotecàries, més semblants a les d’ara, passen més 
desapercebudes. 
 

                                                 
101 El model explicatiu a partir de les dades de 1998 explica l’evolució de l’esforç econòmic que s’hauria 
produït si s’haguessin mantingut les condicions d’antany. La línia blava suposa l’evolució de l’esforç 
econòmic si s’hagués mantingut el tipus d’interès (de 1998); la línia vermella suposa l’evolució de l’esforç 
econòmic si s’hagués mantingut la durada del préstec hipotecari (de 1998); la verda suposa l’evolució de 
l’esforç econòmic si s’hagués mantingut el nivell d’ingressos (de 1998) i la groga si s’hagués mantingut el 
preu de l’habitatge (de 1998). 
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Gràfic 30 Model explicatiu de l’esforç econòmic a partir de les dades de 2000102 
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Font: Trilla, C. (2004). Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Elaboració pròpia 

 
L’any 2000 té una situació similar a la de 1998, tot i que l’habitatge pren més 
rellevància a inicis del període analitzat pel fet que es troba en el punt més àlgid de 
l’anàlisi. En canvi, el fet que la durada del préstec passi per davant del tipus d’interès 
és pel fet que aquest últim es troba a mínims històrics. 
 
Com a conclusió d’aquests càlculs de l’esforç econòmic l’evolució dels darrers anys de 
cadascun dels factors que hi ha incidit porten a pensar que cap d’aquests dos factors 
(ingressos de la llar i preu de l’habitatge) és la solució a la demanda d’habitatge, doncs 
cal valorar més coses que el percentatge de dedicació dels ingressos. No és el mateix 
viure en un altre lloc que al triat inicialment, els costos socials, familiars i econòmics 
dels desplaçaments quotidians (tant laborals com d’oci) sovint no es tenen en compte i 
són els més patits. A més, l’allargament de la hipoteca redueix la quota mensual a 
costa d’incrementar els interessos totals, doncs aquests repercuteixen durant el 
període total de duració de la hipoteca i, per tant també són més sensibles a una 
variació del tipus d’interès, doncs hi repercutiria durant més temps. 
 
De tota aquesta anàlisi se’n conclou que, més enllà del preu de l’habitatge és la 
combinació dels diferents elements que determinen l’esforç econòmic el que realment 
determina la capacitat d’accés a l’habitatge i la capacitat i l’esforç mensual que suposa 
per la llar. És per tant la combinació dels ingressos, el tipus d’interès del crèdit i la 
durada d’aquest els que determinen l’esforç econòmic de la llar. I la superfície de 
l’habitatge o el percentatge del valor d’aquest a incloure a la hipoteca són mesures 
complementàries per reduir i ajustar a les possibilitats individuals l’esforç econòmic. 
 
                                                 
102 El model explicatiu a partir de les dades de 2000 explica l’evolució de l’esforç econòmic que s’hauria 
produït si s’haguessin mantingut les condicions d’antany. La línia blava suposa l’evolució de l’esforç 
econòmic si s’hagués mantingut el tipus d’interès (de 2000); la línia vermella suposa l’evolució de l’esforç 
econòmic si s’hagués mantingut la durada del préstec hipotecari (de 2000); la verda suposa l’evolució de 
l’esforç econòmic si s’hagués mantingut el nivell d’ingressos (de 2000) i la groga si s’hagués mantingut el 
preu de l’habitatge (de 2000). 
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Ara bé, cal tenir en compte que tots aquests càlculs i anàlisi s’han realitzat a partir del 
supòsit d’hipoteques contractades pel 80% del valor de l’habitatge, per tant, s’ha 
suposat no només l’estalvi previ del 20% restant del valor de l’immoble, també el del 
10% addicional que suposen les despeses de constitució de la hipoteca, els 
impostos,... que caldria afegir. 
 

Gràfic 31 Esforç econòmic per al pagament de l’habitatge i anys de destinació dels 
ingressos íntegres per a l’estalvi del 30% 
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Font: Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 

 
Així, s’afegeix al gràfic de l’esforç econòmic per al pagament de l’habitatge els anys de 
dedicació dels ingressos íntegres de la futura llar per a realitzar l’estalvi del 30% del 
valor de l’habitatge. Per tal de mantenir el mateix criteri anterior es mantenen les 
quatre hipòtesi vers la superfície de l’habitatge que, igualment faran variar la quantitat 
a estalviar, i el període de temps anterior. Així, per a un habitatge tipus de 100m2 al 
1991 calia haver estalviat durant dos anys per poder fer front al 30% del cost del 
mateix per constituir la hipoteca i donar una entrada del 20% de l’habitatge. Mentre 
que els anys d’estalvi necessaris per accedir a un habitatge de les mateixes 
característiques el 2007 és un 50% superior, doncs caldrien 3 anys de dedicació dels 
ingressos íntegres de la llar. Ara bé, el la variació d’aquest esforç d’estalvi (en anys) 
durant el període és inversament proporcional a l’esforç econòmic mensual del 
pagament de la hipoteca, fet que posa de manifest l’elevat increment que han patit els 
preus de l’habitatge durant aquests anys. Arribant inclús a insinuar aquesta gràfica un 
possible malbaratament de recursos durant els primers anys 7 anys de la dècada dels 
noranta, doncs, donades les condicions hipotecàries dels anys noranta, potser era més 
factible en quant a esforç, estalviar un percentatge del valor de l’habitatge superior, 
que incloure’l al préstec hipotecari, doncs els interessos i els curts períodes de retorn 
influencien en un elevat esforç econòmic. Tenint el 1997 com a punt d’inflexió, moment 
a partir del qual les condicions hipotecàries comencen a millorar vers el preu de 
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l’habitatge, que comença a incrementar i podria suposar un esforç d’estalvi més elevat 
(en anys) l’increment del percentatge del cost de l’habitatge. 
 
L’altra alternativa, la d’accedir a un habitatge de menors dimensions per canviar a un 
de més gran quan les condicions econòmiques de la llar millorin o bé quan 
aconsegueixi estalviar un major capital gràcies a l’amortització d’una primera hipoteca, 
tant habitual a principis de segle XXI gràcies a les condicions hipotecàries del moment, 
caldrà avaluar quant veritat és aquest discurs. Quant de temps es requereix per 
amortitzar els interessos d’una hipoteca i les despeses que ha generat llur constitució 
per canviar d’habitatge mitjançant una nova hipoteca o la contractació d’una nova? I és 
que la variable clau d’aquest canvi és el preu de l’habitatge que, en cas de revaloritzar-
se (com ha succeït als darrers anys) la transacció genera més beneficis que els costos 
que suposa la hipoteca del primer habitatge i permet l’accés a un habitatge més car. 
Per tant, sí que és certa i possible l’estratègia d’emancipar-se en un habitatge de 
dimensions reduïdes per després canviar-lo per un de més gran. Però cal tenir 
presents els temps amb que es produeixen aquests canvis, bé amortitzant les 
despeses de la primera hipoteca i pagant els interessos de la mateixa, bé perquè el 
preu de l’habitatge s’ha revaloritzat tant que la transacció assumeix aquestes 
despeses i interessos.  
 
Però, més enllà d’aquests supòsits, si es té en compte que l’habitatge no hauria de 
generar costos superiors al 30 o el 35% dels ingressos de la llar, allargant-lo a un 
màxim del 40%, quina població no pot accedir-hi? Com mostraven els gràfics de 
l’evolució de l’esforç econòmic per al pagament de l’habitatge la quota mensual de la 
hipoteca en gairebé tots els casos superava el 40%. Quina és la població jove que 
queda exclosa d’aquest mercat immobiliari? 
 
A continuació es realitza el càlcul de l’esforç econòmic de les llars joves, no per llurs 
ingressos mitjans, sinó per la funció de distribució dels ingressos de les llars joves el 
2006, amb l’objectiu de quantificar el percentatge de llars que queden excloses del 
mercat immobiliari pel fet d’haver de destinar més del 40% de llurs ingressos al 
pagament de la hipoteca. Per fer-ho s’han utilitzat les dades de distribució d’ingressos 
de la llar de la darrera edició de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la 
Població de l’IERMB (que data 2006) i s’han ajustat a les llars joves mitjançant la ratio 
de variació dels ingressos de la població total vers la població jove de l’enquesta 
d’estructura salarial de 2004 i suposant la distribució per a les llars joves que exposa 
l’ECVHP encara que amb menys intervals. D’altra banda s’han tingut en compte els 
preus dels habitatges de compra i de lloguer de 2006 que proporciona el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; utilitzant de nou diferents 
hipòtesi en funció de la superfície de l’habitatge (en aquest cas de 40, 60 i 80m2). Tot 
plegat per l’àmbit territorial de la RMB. 
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Gràfic 32 funció de distribució dels ingressos de les llars i les llars joves de la RMB 
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Font: ECVHP IERMB. Elaboració pròpia 
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Gràfic 33 Esforç econòmic mensual de les llars totals i joves per al pagament de 
l’habitatge en funció del règim de tinença i superfície de l’habitatge. RMB 2006 
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Font: Guia de Plans Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona (2008); dades de l’ECVHP 

2006 de l’IERMB, preus dels habitatges per m2 del DMAH de la GC i dades hipotecàries del 
Banc d’Espanya103 

                                                 
103 El gràfic mostra l’esforç econòmic mensual de les llars per al pagament de l’habitatge (en tant que 
percentatge de llurs ingressos per al pagament de l’habitatge) en funció del règim de tinença (lloguer i 
propietat) i superfície de l’habitatge (a partir de tres exemples: 80m2, 60m2 i 40m2).  
Per a la realització d’aquests càlculs s’han utilitzat les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits 
de la Població (ECVHP) del 2006 de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), 
que proporciona la distribució dels ingressos nets de la llar; els preus dels habitatges per m2 del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i dades hipotecàries del Banc 
d’Espanya del 2006 (Tipus d’interès: 4,17% i durada del préstec hipotecari: 30 anys). 
Ara bé, les dades referents a la distribució dels ingressos de l’ECVHP fan referència únicament a les llars 
en termes generals i a la població jove emancipada. A més, la distribució dels ingressos de les llars és 
superior a la de les persones joves. Per tant cal realitzar els càlculs pertinents per obtenir la distribució 
dels ingressos de les llars joves amb el màxim detall possible per equiparar-los als de les llars en termes 
generals. En aquest cas s’ha aplicat el diferencial entre el salari mitjà de la població catalana (2004) 
(14.862€) i els ingressos nets de les llars (24.781€) per obtenir la relació entre salari (de la persona) i 
ingrés (de la llar) (167%). Aquest percentatge s’ha aplicat als ingressos de les persones joves per obtenir 
els ingressos de les llars (un 167% superiors als de la població); i, per diversificar la distribució en més 
valors dels que ofereix l’ECVHP s’ha calculat l’equació de la recta de línia de tendència polinòmica que 
més s’ajusta a la funció de distribució dels ingressos. 
Finalment, el gràfic mostra ambdues funcions de distribució dels ingressos de les llars (joves i totals) i 
l’evolució de l’esforç econòmic que suposa per a la llar el pagament de cadascun dels habitatges en 
funció del règim de tinença i la superfície, per a cadascun dels grups d’ingressos. La línia discontínua 
vermella que marca el límit màxim permès de l’esforç econòmic (40%) dimensiona la grandària de la 
problemàtica. 
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Al gràfic s’aprecia la distribució d’ingressos de les llars joves i totals, amb una major 
dispersió d’ingressos en el cas de les llars totals, doncs les joves tenen uns ingressos 
inferiors i agrupen les majors concentracions d’ingressos (amb percentatges al voltant 
del 30%) entre els 1.500€ i 2.500€. A més, hi ha l’esforç econòmic que suposa per les 
llars el pagament de l’habitatge en funció de la distribució d’ingressos i per a cada tipus 
d’habitatge, segons règim de tinença (de propietat o lloguer) i superfície (de 80, 60 i 
40m2). Per als quals les llars joves han de realitzar un esforç superior degut a que 
compten amb ingressos més baixos; que supera en la majoria dels casos el màxim 
desitjable del 30% i fins i tot del 40%. Tot i que l’habitatge més accessible és el de 
menor superfície i en règim de lloguer, els preus de mercat de la RMB deixen un bon 
gruix de joves fora de joc, doncs les llars amb uns ingressos anuals inferiors a 14.700€ 
han de realitzar esforços molt elevats per accedir a l’habitatge. 
 

Gràfic 34 Esforç econòmic mensual de les llars totals i les llars  joves per al pagament 
de l’habitatge en funció del règim de tinença i superfície de l’habitatge. RMB 2006 

(ampliació del gràfic anterior) 
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Font: ECVHP 2006 de l’IERMB, preus dels habitatges per m2 del DMAH de la GC i dades 

hipotecàries del Banc d’Espanya104 

                                                                                                                                               
Malgrat la dificultat de la lectura del gràfic és el que millor quantifica i dimensiona la realitat de la 
problemàtica de l’accés a l’habitatge de les llars i, especialment, de les llars joves. En tot cas, el següent 
gràfic que és una ampliació d’aquest, mostra de més a prop la realitat de les llars que poden accedir a 
l’habitatge amb menys del 40% de llurs ingressos per al pagament del mateix, però no dimensiona la 
problemàtica de les llars que queden excloses. 
104 Aquest gràfic és una ampliació de l’anterior, per consultar les fonts utilitzades amb major detall vegi’s el 
peu de pàgina anterior. 
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Tal com mostra aquest gràfic, ampliació de l’anterior (i amb els valors de l’eix invertits 
per facilitar la lectura) a mida que incrementa el nivell d’ingressos de la llar són 
accessibles més habitatges, per règim de tinença i grandària. Tot i que per accedir a 
l’habitatge que suposa un major esforç (l’habitatge nou de propietat de 80m2) es 
requereixen més de 29.400€ anuals. Per tant, no és d’estranyar que les llars joves 
resideixin en major proporció que la resta en habitatges de lloguer o de propietat però 
de segona mà i amb superfícies inferiors a la mitjana; doncs són més accessibles per 
a llur nivell d’ingressos.  
 
Així, segons el gràfic hi ha un percentatge que queda fora de l’accés al mercat 
immobiliari, però quina part d’aquest percentatge és demanda real exclosa? I en funció 
de quins barems es quantifica? Doncs, com mostraven els gràfics anteriors no és el 
mateix l’esforç econòmic que cal realitzar per accedir a un habitatge de propietat 
d’obra nova, que el que cal per accedir a un habitatge de propietat de segona mà, i 
encara és més diferent l’esforç que cal realitzar per accedir a un habitatge de lloguer; 
diferències que s’incrementen en variar les superfícies i característiques dels 
habitatges. 
 
Per tant, caldrà tenir en compte quins criteris es consideren a l’hora de quantificar la 
demanda exclosa del mercat, requisit indispensable per al desenvolupament dels 
Plans Locals d’Habitatge arrel de l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del Dret a l'Habitatge; que, a més passa a tenir caràcter vinculant a l’hora de preveure 
el creixement en necessitats d’habitatge total, i, sobretot d’habitatge protegit. 
Previsions que es realitzen a partir de les dades de creixement que estimen les 
projeccions demogràfiques i la disponibilitat de sòl del planejament així com la 
disponibilitat del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH) i que, en última 
instància, les actuacions en matèria de protecció de l’habitatge depenen de la voluntat 
política. Doncs les polítiques que afavoreixin i promoguin el lloguer donaran una major 
accessibilitat a l’habitatge en permetre-la a majors percentatges de població. 
 
És per aquest motiu que cal tenir present els diferents criteris en la valoració i 
quantificació de la demanda exclosa i del tipus de solucions residencials que 
requereixen. Doncs, com mostra el gràfic de barres, segons els criteris de règim de 
tinença i superfície que es triïn i de l’oferta d’habitatges de l’àmbit territorial en qüestió, 
els percentatges d’exclusió varien i, per tant, també variaran les necessitats de nous 
habitatges amb protecció. I, igualment, el gràfic mostra com, a una mateixa proporció 
de demanda exclosa, els habitatges segons règim de tinença i superfície, poden donar 
resposta a les necessitats residencials de més població. 
 
El gràfic de barres resumeix els dos anteriors quantificant la demanda exclosa de les 
llars en general i de les llars joves específicament. Per al càlcul s’ha estimat com a 
criteri d’exclusió el fet d’haver de destinar més d’un 40% dels ingressos de la llar per a 
la despesa de cadascun dels tipus d’habitatge (segons règim de tinença i superfície). 
S’ha considerat com a possible demanda exclosa el percentatge de les llars amb que 
creixi un àmbit territorial concret que no disposen d’un habitatge en propietat en funció 
de la distribució d’ingressos que proporciona l’ECVHP de l’IERMB. I, pel que fa a la 
demanda jove exclosa s’ha dimensionat respecte la total aplicant la taxa 
d’emancipació del 2005 (el 47%) i el percentatge de població jove respecte el total i 
amb uns ingressos insuficients per fer front a la despesa mensual de l’habitatge amb 
menys d’un 40% de dedicació d’aquests. Ara bé, en aquest cas s’està considerant com 
a demanda tota la població amb uns ingressos insuficients com per fer front a la 
despesa mensual de l’habitatge amb un 40% com a màxim d’aquests. Però no tota la 
població que té uns ingressos inferuiors a aquest 40% és demandant d’habitatge.  
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És rellevant incloure la condició de no propietat de l’habitatge com a criteri general per 
a poder ésser considerat demanda exclosa. Doncs, malgrat les dificultats econòmiques 
per afrontar el pagament de l’habitatge en propietat i les variacions actuals dels tipus 
d’interès, que podrien fer pensar en necessitats d’altre tipus, es considera com a llar 
accessible al mercat de l’habitatge (i per tant no pot ser considerada exclosa del 
mateix independentment de llurs ingressos) aquella que disposa d’un habitatge de 
propietat. Considerant així, la propietat com a forma de finançament de l’habitatge en 
sí mateixa, podent vendre’l i accedir-ne a un de més econòmic o de lloguer. Per tant, 
es considera demanda exclosa del mercat residencial aquella que, en no disposar d’un 
habitatge de propietat ha de destinar més d’un 40% de llurs ingressos per fer front al 
pagament mensual de l’habitatge.  
 
D’altra banda, pel que fa a les llars joves, com que es considera que han d’accedir al 
primer habitatge, s’obvia el règim de tinença d’un habitatge previ perquè es considera 
que no el tenen. Es consideren els ingressos nets de la població jove emancipada de 
25 a 34 anys de l’ECVHP perquè té uns ingressos superiors als de la no emancipada 
que, en no requerir d’uns ingressos fixes per al pagament de l’habitatge són més 
variables, fet que canvia davant la necessitat i/o la perspectiva de fer front a aquest. 
Però, com que es tracta d’ingressos de la persona i no de la llar, mitjançant la relació 
entre els ingressos de la població (en termes generals) de l’enquesta anual 
d'estructura salarial de 2004 i els ingressos mensuals de les llars, s’han ajustat 
aquestes variacions a les de la població jove per obtenir la variació dels ingressos 
d’aquesta als de les llars joves105. La resta de criteris són homogenis, però caldrà 
dimensionar-los, doncs, s’està considerant com a demanda el còmput total de les llars 
segons les característiques descrites. Per fer-ho, en el cas dels Plans Locals 
d’Habitage s’utilitzen les projeccions demogràfiques a partir de els quals s’obté el 
nombre de llars per grups d’edat amb què s’estima que incrementarà l’àmbit concret; 
però en aquest cas s’ha utilitzat la taxa d’emancipació d’aquest grup d’edat (estimada 
el 2006 en un 47% (ECVHP)). Es redueix així, el percentatge d’exclusió del gràfic de 
barres anterior a aquest en dimensionar-se vers les necessitats col·lectives i globals. 
 

                                                 
105 Variació que en el cas de la RMB s’estima en un 167%. És a dir, les llars joves tenen uns ingressos un 
67% superiors al de la població jove. 
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Gràfic 35 Percentatges de demanda exclosa del mercat immobiliari en funció del règim 
de tinença i la superfície de l’habitatge 
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Font: ECVHP 2006 de l’IERMB, cens del 2001, preus dels habitatges per m2 del DMAH de la 

GC i dades hipotecàries del Banc d’Espanya106 
 
Així, dels percentatges d’exclusió que mostraven els gràfics anteriors el de barres els 
dimensiona en funció de la demanda real màxima, a partir de la qual estableix que el 
47% dels habitatges de propietat de 80m2 destinats a les llars joves haurien de ser 
amb algun règim de protecció, doncs són inaccessibles per a aquests col·lectius; 
mentre en el cas de la població adulta es redueix al 10%, doncs la major part de les 
llars adultes tenen un habitatge de propietat. D’altra banda, els habitatges més 
accessibles són els de lloguer, sobretot quan menor és la superfície del mateix, així el 
79% de les llars joves i el 97% de les adultes poden accedir als habitatges de lloguer 
de 40m2.  
 
Aquest càlcul permet apropar i dirigir les polítiques públiques d’habitatge cap al sector 
més desfavorit de llur àmbit en funció de les característiques de l’oferta immobiliària de 
què disposin. Doncs no és igual d’accessible econòmicament un habitatge de propietat 
que un de lloguer i encara menys si es tenen en compte diferents grandàries i 
tipologies d’edificis.  
 
D’aquests càlculs se’n dedueix la necessitat d’una diversificació del parc d’habitatges 
en diferents tipologies, règims de tinença i superfícies, doncs si al percentatge de llars 
excloses del mercat residencial se’ls pogués donar accés a habitatges de lloguer 
                                                 
106 El gràfic de barres recull els percentatges de les llars totals i joves que queden excloses del mercat de 
l’habitatge per a cadascun dels tipus d’habitatge (segons règim de tinença i tipologia) pel fet d’haver de 
destinar més d’un 40% de llurs ingressos al pagament del mateix. Ara bé, a aquest percentatge se li ha 
aplicat els corresponents correctors per tal d’ajustar-los al màxim a la realitat. Així, al percentatge total de 
llars excloses se li ha aplicat el percentatge d’habitatges que no són de propietat (segons dades del cens 
de 2001), suposant una equidistribució de la propietat amb independència del nivell d’ingressos per la 
manca de dades. Igualment, a les llars joves se’ls ha aplicat la taxa d’emancipació de l’ECVHP per 
ajustar-les a la realitat (47%). 
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protegits mitjançant la implementació dels recursos per a programes socials de 
mediació i cessió, o fórmules intermitges de propietat o de masoveria urbana es 
reduirien considerablement els percentatges de llars excloses del mercat residencial. 
Per tant, cal una vertadera voluntat política i legislativa que vetllin pel compliment de 
llurs premisses; és l’objectiu de la llei pel dret a l’habitatge, que, amb el temps, es 
veurà en quina mesura ha intervingut en el mercat privat de l’habitatge i quines 
repercussions té.  
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5. emancipats vs no emancipats 

 
 
Anteriorment ja s’ha parlat de la taxa d’emancipació107 obtinguda a partir de l’enquesta 
de les condicions de vida i hàbits de la població de l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona, però en aquest cas es tracta de comparar les 
característiques de la població emancipada amb les de la no emancipada per tal de 
determinar les seves característiques i les de llurs llars. Per tant, en aquest cas 
s’utilitzaran les dades del cens de 2001, es cercaran les característiques de les 
persones que resideixen en llars on la persona principal és joves i es compararan amb 
les dels joves no emancipats. 
 

Taula 17 Joves emancipats vs no emancipats 2001 

De 15 a 24 
anys

De 25 a 34 
anys Total De 15 a 24 

anys
De 25 a 34 

anys Total

1.308 7.914 9.222 9.319 6.035 15.354
12,31 56,74 37,52 87,69 43,26 62,48
11.152 79.761 90.913 84.294 54.533 138.827
11,68 59,39 39,57 88,32 40,61 60,43
32.050 175.987 208.037 223.024 174.253 397.277
12,56 50,25 34,37 87,44 49,75 65,63
1.865 11.330 13.195 11.718 7.486 19.204
13,73 60,21 40,73 86,27 39,79 59,27
5.367 34.654 40.021 42.441 27.506 69.947
11,23 55,75 36,39 88,77 44,25 63,61
12.735 80.466 93.201 89.358 53.169 142.527
12,47 60,21 39,54 87,53 39,79 60,46
5.446 36.066 41.512 38.841 24.024 62.865
12,30 60,02 39,77 87,70 39,98 60,23
69.923 426.178 496.101 498.995 347.006 846.001
12,29 55,12 36,96 87,71 44,88 63,04
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Alt Penedès
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 
 
En aquest cas es torna a considerar les llars joves aquelles les que tenen com a cap 
de la llar una persona d’entre 15 i 34 anys, a diferència de les dades de l’enquesta de 
l’IERMB, que no incloïa els joves d’entre menors de 18 anys. A més, en aquest cas es 
consideren les persones joves que resideixen en llars on la persona principal és jove, 
no coincidint exactament amb la taxa d’emancipació108 de l’enquesta de l’IERMB. Per 
aquest motiu les taxes d’emancipació de l’IERMB no coincideixen amb el percentatge 
de joves emancipats del cens de 2001. Però malgrat aquest fet, el cens permet 
analitzar les característiques de les persones (per grups d’edat) que resideixen en llars 
joves i distingir-los de la resta de joves (considerats no emancipats). 
 
                                                 
107 La taxa d’emancipació en un grup d’edat s’obté pel quocient entre la població d’aquell grup d’edat que 
en el seu parentiu respecte al cap de família no és fill respecte al total de població d’aquell grup d’edat. 
Font: Miralles, C.; Donat, C.; Encinas, I. (2006): Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge a 
Barcelona en el context metropolità. (pàg. 49) Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB)  
108 La taxa d’emancipació en un grup d’edat s’obté pel quocient entre la població d’aquell grup d’edat que 
en el seu parentiu respecte al cap de família no és fill respecte al total de població d’aquell grup d’edat. 
Font: Miralles, C.; Donat, C.; Encinas, I. (2006): Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge a 
Barcelona en el context metropolità. (pàg. 49) Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) 
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Així, segons el cens, tant sols el 37% dels joves estan emancipats, percentatge que 
incrementa per als joves de més de 24 anys fins un 55%, però tant sols 12 de cada 
100 joves d’entre 15 i 24 anys estan emancipats. Pel que fa a la distribució per 
comarques els percentatges es repeteixen, essent les comarques amb més joves 
emancipats el Garraf (40,7%) i el Vallès Occidental (39,8%) i amb menys el 
Barcelonès (34,4%) i el Maresme (36,4%). 
 

Taula 18 Composició de les llars joves de la RMB per comarques. 2001 
De 0 a 4 

anys
De 5 a 14 

anys
De 15 a 24 

anys
De 25 a 34 

anys
De 35 a 44 

anys
De 45 a 74 

anys > 74 anys Total

2.062 1.047 1.308 7.914 706 543 103 13.683
15,07 7,65 9,56 57,84 5,16 3,97 0,75 100,00
18.837 9.530 11.152 79.761 5.714 4.495 488 129.977
14,49 7,33 8,58 61,37 4,40 3,46 0,38 100,00
36.837 19.968 32.050 175.987 16.025 13.877 2.265 297.009
12,40 6,72 10,79 59,25 5,40 4,67 0,76 100,00
2.819 1.546 1.865 11.330 967 726 89 19.342
14,57 7,99 9,64 58,58 5,00 3,75 0,46 100,00
8.791 4.625 5.367 34.654 2.729 2.282 268 58.716
14,97 7,88 9,14 59,02 4,65 3,89 0,46 100,00
20.391 10.159 12.735 80.466 5.817 4.893 661 135.122
15,09 7,52 9,42 59,55 4,30 3,62 0,49 100,00
9.085 4.689 5.446 36.066 2.863 2.266 207 60.622
14,99 7,73 8,98 59,49 4,72 3,74 0,34 100,00
98.822 51.564 69.923 426.178 34.821 29.082 4.081 714.471
13,83 7,22 9,79 59,65 4,87 4,07 0,57 100,00

Maresme

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Total RMB

Alt Penedès

Baix Llobregat

Barcelonès

Garraf

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 

Gràfic 36: Composició de les llars joves de la RMB per comarques. 2001 

0

10

20

30

40

50

60

70

< 4 anys 5-14 anys 15-24 anys 25-34 anys 35-44 anys 45-74 anys > 74 anys

llars joves en edat
d'emancipació estable

llars joves en edat de
primera emancipació 

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Però, com ja s’ha vist anteriorment, les llars unipersonals no són majoritàries. A la 
taula 18 consten les persones que resideixen a les llars joves, amb una majoria del 
60% de joves d’entre 25 i 34 anys, en segon lloc i per davant dels joves d’entre 15 i 24 
anys, hi ha un 14% de nens i nenes de menys de 5 anys, seguits amb un 9,8% dels 
joves menors de 25 anys i dels de 5 a 14 anys (7%), deixant en darrer lloc les 
persones adultes que representen poc més d’un 4% en cadascun dels grups en què es 
divideixen.  
 
Així, a les llars joves principalment (un 60%) hi viuen persones del mateix grup d’edat 
(entre 25 i 34 anys) i en segon (14%) lloc els seus fills de menys de 5 anys. Els joves 
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de menys de 25 anys són menys representatius i destaca l’elevada presència de nens 
d’entre 5 i 14 anys que segurament són germans/es de la persona principal i els adults 
d’entre 35 i 44 anys, que poden ser parella de la persona principal.  
 

Gràfic 37 Canvi estructural de les llars joves de la RMB en passar del grup de 15 a 24 
al de 25 a 34 anys. 2001 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
El canvi estructural que es produeix a les llars joves en passar del primer grup d’edats 
amb una emancipació sovint més precària (entre 15 i 24 anys) al segon grup 
d’emancipació estable (de 25 a 34 anys) es caracteritza per l’increment de nens/es de 
menys de 5 anys (en la seva majoria fills/es) i de 5 a 14 anys (que també deuen ser 
germans/es), i es redueix la presència de la resta de grups d’edats excepte el de 35 a 
44 anys, que està format per les parelles més grans de la persona principal. 
 

Taula 19 Relació amb la persona principal de les llars joves de la RMB. 2001 
Persona 
principal

Cònjuge / 
parella Pare / mare Fill / Gendre Germà/altre Total

130.563 5.486 136049
95,97 4,03 100,00
11.420 1.686 13106
87,14 12,86 100,00

31.591 16.930 4 1.810 19.588 69923
45,18 24,21 0,01 2,59 28,01 100,00

257.395 139.565 27 31 29.160 426.178
60,40 32,75 0,01 0,01 6,84 100,00

24.885 18.424 8 24.667 67.984
36,60 27,10 0,01 36,28 100,00

288.986 181.380 18.455 143.832 80.587 713.240
40,52 25,43 2,59 20,17 11,30 100,00

< 9 anys

De 10 a 14 
anys

De 15 a 24 
anys

Total

De 25 a 34 
anys

> 35 anys

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Mitjançant la relació amb la persona principal es completa l’anàlisi de l’estructura de 
les llars joves. Tal com s’intuïa a la taula anterior, la majoria de nens i nenes són 
fills/es de la persona principal i en menor mesura germà/ana. Pel que fa als joves es 
distingeixen els més joves en edat de primera emancipació, que són en la seva 
majoria (45%) la pròpia persona principal i en menor mesura (28%) germà/ana i 
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cònjuge o parella (26%) dels que estan en edat d’emancipació estable, formats gairebé 
en la seva totalitat per la pròpia persona principal (60%) i pel cònjuge o parella 
d’aquesta (33%), essent la resta germans/nes (7%). Finalment, les persones adultes 
que resideixen a les llars joves són en la seva majoria (36,6%) el/la cònjuge o parella 
de la persona principal i germà/ana d’aquesta (36,3%) i en menor proporció (27%) 
pares o mares. 
 

Gràfic 38 Canvi estructural de les llars joves de la RMB en passar del grup de 15 a 24 
al de 25 a 34 anys. 2001 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 
 
La diferència entre les llars d’ambdós grups d’emancipació jove mostra l’evolució del 
canvi estructural i familiar cap a una emancipació més estable que es manifesta amb 
la creació de nous nuclis i estructures familiars. Tot disminuint les llars unipersonals i 
les formades encara per membres del nucli familiar d’origen (pares/meres i/o 
germans/nes) i creant-se noves llars formades per un nucli amb i/o sense fills. 
 

Taula 20 Estat civil dels joves emancipats i no emancipats de la RMB. 2001 

Solter/a Casat/da Vídu/vídua Separat/da Divorciat/ 
ada Total

53.594 15.652 76 477 124 69.923
9,80 82,03 60,80 52,25 60,78 12,33

144.261 261.569 1.132 13.090 6.126 426.178
34,15 81,53 79,83 73,25 76,68 55,31

197.855 277.221 1.208 13.567 6.250 496.101
20,41 81,56 78,29 72,23 76,28 37,08

493.334 3.429 49 436 80 497.328
90,20 17,97 39,20 47,75 39,22 87,67

278.215 59.259 286 4.780 1.863 344.403
65,85 18,47 20,17 26,75 23,32 44,69

771.549 62.688 335 5.216 1.943 841.731
79,59 18,44 21,71 27,77 23,72 62,92

Total

De 15 a 24 
anys
De 25 a 34 
anys

De 15 a 24 
anys
De 25 a 34 
anys

Total

Em
an

ci
pa

ts
/d

es
N

o 
em

an
ci

pa
ts

/d
es

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Pel que fa a l’estat civil s’aprecia una diferència significativa entre solters/es i 
casats/des en què, malgrat la majoria de les llars joves estan formades per solters 
(50%) i casats (45%), la majoria dels joves solters encara no s’han emancipat (80%), 
mentre el percentatge de joves emancipats casats és gairebé el mateix (82%). La 
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presència de vidus/vídues, separats/des i divorciats/des a les llars joves és molt baixa 
(5%) i tenen més de 35 anys, per tant, les persones joves d’aquests estats civils no 
són molt significatives i, en qualsevol cas, estan majoritàriament emancipades. Com 
era de preveure el principal canvi estructural que es produeix entre ambdós grups 
d’emancipació és l’increment de casats/des proporcional a la disminució de solters/es. 
 

Gràfic 39 Canvi estructural de les llars joves de la RMB en passar del grup de 15 a 24 
al de 25 a 34 anys. 2001 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
El nivell d’instrucció dels joves per grups d’edat permet diferenciar els emancipats dels 
no emancipats i valorar si els estudis determinen o no l’emancipació. En comparar els 
valors pel conjunt de joves entre emancipats i els que no ho estan (la darrera fila dels 
totals alineada a la dreta) s’aprecia un major nivell d’estudis en el cas dels joves no 
emancipats. Així doncs, els estudis poden retardar l’edat d’emancipació. 
 

Taula 21 Nivell d’instrucció dels joves emancipats i no emancipats de la RMB. 2001 

Primària 
incomplerta + 
no sap llegir 
o escriure

Batx. 
Elemental, 
EGB, ESO, 
FP I, FPGM

Batx. Sup, 
BUP, Batx. 

LOGSE, 
COU, PREU, 
FP II, FPGS

Diplomatura, 
títol mitjà    

Llicenciatura 
enginyeria o 

Doctorat
Total

15.927 29.485 18.053 4.369 2.089 69.923
13,69 12,67 10,85 11,59 14,91 12,33
54.363 154.177 114.999 44.246 58.393 426.178
55,16 58,61 55,26 50,59 51,49 55,31
70.290 183.662 133.052 48.615 60.482 496.101
32,71 37,04 35,52 38,84 47,46 37,08

14,17 37,02 26,82 9,80 12,19 100,00
100.380 203.313 148.378 33.333 11.924 497.328
86,31 87,33 89,15 88,41 85,09 87,67
44.191 108.866 93.108 43.214 55.024 344.403
44,84 41,39 44,74 49,41 48,51 44,69

144.571 312.179 241.486 76.547 66.948 841.731
67,29 62,96 64,48 61,16 52,54 62,92

17,18 37,09 28,69 9,09 7,95 100,00

N
o 

em
an

ci
pa

ts
/d

es

Total

Total

25-34 anys

15-24 anys

25-34 anys

15-24 anys

Em
an

ci
pa

ts
/d

es

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 
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La diferència entre els emancipats d’ambdós grups d’edat radica en l’increment dels 
estudis universitaris en detriment dels dos nivells de batxillerat i els seus homòlegs, 
amb un lleuger increment del grup amb menys estudis. 
 

Gràfic 40 Canvi estructural de les llars joves de la RMB en passar del grup de 15 a 24 
al de 25 a 34 anys. 2001 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
L’activitat dels joves, distingint entre estudiants, ocupats, desocupats i altres, mostra la 
importància d’aquesta i de determinades subcategories, com és l’ocupació, en 
l’emancipació i/o en la no emancipació. Per tant, no és d’estranyar que el 78,6% dels 
joves emancipats estiguin ocupats, enfront del 54,3% dels no emancipats, els quals en 
gran part són estudiants (29%). Tampoc sorprèn que el 93% dels joves estudiants no 
estiguin emancipats, però el que sí és significatiu és el fet que més de la meitat dels 
joves ocupats (el 54%) no estiguin emancipats, ja que malgrat tenir una font 
d’ingressos no s’emancipen. En el cas dels joves d’entre 15 i 24 anys aquest 
percentatge s’accentua, el 82% dels joves d’aquestes edats que estan ocupats no 
estan emancipats. 
 
Aquest fet, posa de manifest un comportament de dependència familiar i domiciliar 
malgrat la possibilitat econòmica d’establir nous vincles que troben la seva explicació, 
bé en factors d’estabilitat laborals i econòmica, bé en el preu de l’habitatge que podrien 
prolongar l’estada al domicili familiar mentre s’assoleix una major estabilitat laboral i 
econòmica o uns estalvis que permetin l’emancipació. L’adaptació i la comprensió del 
nucli familiar de la situació laboral dels joves, de l’allargament del període formatiu que 
retarda la incorporació al mercat laboral i la situació del mercat immobiliari, amb un 
elevat increment dels preus dels habitatges i una mancada oferta de lloguer, facilita la 
convivència en flexibilitzar-la i adaptar-la a les necessitats dels seus membres mentre 
aquests assoleixen els nivells d’estabilitat laboral i econòmica que requereixen per a la 
seva emancipació. 
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Taula 22 Activitat dels joves emancipats i no emancipats de la RMB. 2001 
Estudiant Ocupat Desocupat Altres Total

10.988 43.525 7.972 7.438 69.923
4,61 17,58 15,24 25,58 12,33
7.456 346.562 33.360 38.800 426.178
29,23 57,78 47,11 52,08 55,31
18.444 390.087 41.332 46.238 496.101
6,99 46,04 33,57 44,64 37,08

3,72 78,63 8,33 9,32 100,00
227.350 203.995 44.339 21.644 497.328
95,39 82,42 84,76 74,42 87,67
18.056 253.188 37.454 35.705 344.403
70,77 42,22 52,89 47,92 44,69

245.406 457.183 81.793 57.349 841.731
93,01 53,96 66,43 55,36 62,92

29,15 54,31 9,72 6,81 100,00

Em
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ts
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es

Total

Total
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De 15 a 24 
anys
De 25 a 34 
anys

De 15 a 24 
anys
De 25 a 34 
anys

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Ara bé, la principal diferència que es produeix a les llars joves en el canvi de grup 
d’edat consisteix en l’increment de la taxa d’ocupació en detriment de la desocupació i 
d’altres situacions. Malgrat les diferències són escasses cal destacar l’increment dels 
estudiants de les llars joves de major edat, doncs tal com s’apreciava a la taula i el 
gràfic del nivell d’estudis aquestes llars tenen un major nivell d’estudis que sovint es 
finalitzen quan ja han format la seva pròpia llar. 
 

Gràfic 41 Canvi estructural de les llars joves de la RMB en passar del grup de 15 a 24 
al de 25 a 34 anys. 2001 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Finalment, i només fent referència a les llars joves s’analitza el règim de tinença en 
funció de l’edat dels seus residents. Si bé per a tots els grups d’edats el règim de 
tinença predominant és la propietat cal distingir el comportament de les llars per grups 
d’edats dels residents. Deixant de banda els menors de 15 anys que, al residir 
majoritàriament a les llars dels joves en edat d’emancipació estable, coincideixen amb 
llurs percentatges; les llars joves formades per joves d’entre 15 i 24 anys són les que 
resideixen en menor mesura en habitatges de propietat (55,35%). Les llars d’aquest 
grup es caracteritzen per l’elevada presència del lloguer (38,8%) i els habitatges 
d’altres tipus (5,8%), mentre el grup de joves de 25 a 34 anys resideix en major 
mesura en habitatges de propietat (73,21%). El grup de més de 34 anys que resideix 
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majoritàriament a les llars del grup de 25 a 34 anys com a parella de la persona 
principal o a les llars més joves com a membre de la família d’origen (pare/mare o 
germà/ana) de la persona principal, ho fa majoritàriament (68,85%) en llars de 
propietat, tot i que mostra valors intermitjos entre ambdós grups de joves. 
 

Taula 23 Règim de tinença de les llars joves de la RMB. 2001 

Propietat Lloguer Altres Total
111977 30570 7839 150.386
74,46 20,33 5,21 100,00
38.701 27.146 4.076 69.923
55,35 38,82 5,83 100,00

312.015 92.155 22.008 426.178
73,21 21,62 5,16 100,00
46.804 18.331 2.849 67.984
68,85 26,96 4,19 100,00

509.497 168.202 36.772 714.471
71,31 23,54 5,15 100,00

Total

< 14 anys

De 15 a 24 anys

De 25 a 34 anys

> 35 anys

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Pel que fa a les llars joves, el principal canvi estructural que es detecta amb el canvi 
d’un grup d’edat a l’altre és el major predomini de la propietat en detriment del lloguer, 
que disminueix la seva presència en 16 punts percentuals, i en menor mesura dels 
altres règims de tinença (cedits gratuïtament, propietat de l’empresa,...) 
 

Gràfic 42 Canvi estructural de les llars joves de la RMB en passar del grup de 15 a 24 
al de 25 a 34 anys. 2001 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 
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6. determinants de l’emancipació 

 
 
Un cop analitzades les característiques dels joves respecte la població adulta i dels 
joves emancipats respecte dels no emancipats. Després de categoritzar-los mitjançant 
dades econòmiques i laborals específiques per a llurs grups d’edat i dades genèriques 
com el preu de l’habitatge, els tipus d’interès dels préstecs hipotecaris o l’evolució de 
l’IPC, cal determinar quins són els factors que possibiliten i/o impedeixen 
l’emancipació. 
 
Per tal de realitzar aquesta anàlisi s’han utilitzat les dades procedents de diferents 
institucions públiques i privades que ja s’han analitzat per separat als anteriors 
apartats per la sèrie cronològica 1985-2001. S’ha cercat l’explicació de la variació de la 
taxa d’emancipació109 d’ambdós grups d’edat a partir de variables econòmiques i 
laborals de cadascun com la taxa d’ocupació110, la temporalitat dels contractes 
laborals111, l’edat de primonupcialitat112 i les variables que comprenen ambdós grups: 
ingressos mitjans de les llars joves, esforç econòmic per al pagament de la hipoteca113, 
preu de l’habitatge114 i esforç econòmic en anys per al pagament de l’habitatge115. 
 
Donat que es tracta de dades extretes del cens, la EPA i l’enquesta de l’IERMB, s’han 
utilitzat totes les dades disponibles, però en tractar-se d’una anàlisi cronològica només 
ha estat possible obtenir 17 casos, que corresponen als anys 1985 a 2001, explicats 
per 7 variables, de les quals només dues són diferents per a cada grup d’edat. Aquest 
primer anàlisi mostra alguns dels elements que determinen l’emancipació, i l’anàlisi de 
les dades obtingudes de les enquestes proporcionaran més informació i major fiabilitat. 
 

                                                 
109 La taxa d’emancipació per a cadascun dels grups de joventut s’obté de l’enquesta de l’IERMB i 
correspon als anys 1985, 1990, 1995 i 2000 i les taxes de la resta d’anys s’han obtingut a partir de les 
equacions corresponents a llurs tendències. 
110 La taxa d’ocupació és el percentatge de població ocupada sobre el total de població activa. Com que la 
divisió per grups d’edat de la EPA només contempla els grups de 16 a 19 anys, de 20 a 24 anys i de 25 a 
54 anys, en aquest cas s’ha calculat la taxa per al grup de 16 a 24 anys, que s’ha utilitzat per la correlació 
per al grup de joves en edat de primera emancipació, i s’ha mantingut la taxa dels joves de 20 a 24 anys 
per al grup de joves en edat d’emancipació estable. 
111 La temporalitat dels contractes laborals és el percentatge de contractes temporals sobre el total de 
contractes laborals. En aquest cas s’ha calculat la taxa per al grup de 16 a 24 anys i correlacionar-la amb 
el grup de joves en edat de primera emancipació i la taxa dels joves de 25 a 29 anys s’ha utilitzat per als 
joves en edat d’emancipació estable. 
112 L’edat de primonupcialitat és l’edat en la qual s’accedeix al primer matrimoni. 
113 L’esforç econòmic per al pagament de la hipoteca és el percentatge dels ingressos de la llar que cal 
destinar per al pagament de la hipoteca. Aquest càlcul té en compte el preu mitjà de de l’habitatge per m2 
i els ingressos mitjans de la llar jove i suposa una hipoteca del 80% del valor de l’habitatge (tenint en 
compte que aquest té 100m2), amb un tipus d’interès i una durada reals extrets del Banc d’Espanya. Com 
que el preu de l’habitatge i els ingressos mitjans de les llars joves només estan des de l’any 1987 i 1986 
respectivament, les dades anteriors s’han calculat mitjançant l’equació corresponent a llur tendència. 
114 El preu de l’habitatge és el preu mitjà dels habitatges per m2. Donat que només estan des de l’any 
1987, les dades anteriors s’han calculat mitjançant l’equació corresponent a llur tendència 
115 L’esforç econòmic en anys per al pagament de l’habitatge correspon als anys necessaris per  a pagar 
el preu total de l’habitatge destinant el total d’ingressos anuals. 
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Taula 24 correlació per al grup de joves en edat de primera emancipació 

1 ,766** -,804** -,847** -,677** ,208 -,660** -,619**
,000 ,000 ,000 ,003 ,422 ,004 ,008

17 17 17 17 17 17 17 17
,766** 1 -,650** -,550* -,332 -,064 -,383 -,474
,000 ,005 ,022 ,193 ,808 ,129 ,055

17 17 17 17 17 17 17 17
-,804** -,650** 1 ,809** ,686** ,278 ,766** ,906**
,000 ,005 ,000 ,002 ,281 ,000 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17

-,847** -,550* ,809** 1 ,953** -,254 ,948** ,800**
,000 ,022 ,000 ,000 ,325 ,000 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17
-,677** -,332 ,686** ,953** 1 -,337 ,959** ,730**
,003 ,193 ,002 ,000 ,186 ,000 ,001

17 17 17 17 17 17 17 17
,208 -,064 ,278 -,254 -,337 1 -,112 ,352
,422 ,808 ,281 ,325 ,186 ,667 ,165

17 17 17 17 17 17 17 17
-,660** -,383 ,766** ,948** ,959** -,112 1 ,875**
,004 ,129 ,000 ,000 ,000 ,667 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17
-,619** -,474 ,906** ,800** ,730** ,352 ,875** 1
,008 ,055 ,000 ,000 ,001 ,165 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

taxa emancipació
joves 18-24 anys

taxa ocupació joves
16-24 anys

contractes temporals
joves 16-24 anys

edat primonupcialitat

ingressos mitjans
llars joves

esforç econòmic
pagament hipoteca

preu de l'habitatge

esforç econòmic anys
pagament habitatge

taxa
emancipació
joves 18-24

anys

taxa ocupació
joves 16-24

anys

contractes
temporals

joves 16-24
anys

edat
primonup

cialitat

ingressos
mitjans

llars joves

esforç
econòmic
pagament
hipoteca

preu de
l'habitatge

esforç
econòmic

anys
pagament
habitatge

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*.  
Font: IDESCAT, cens i padró, INE, EPA, Banc d’Espanya, Ministerio de la Vivienda, Enquesta 

de les condicions de vida i hàbits de la població IERMB, Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 
 
La correlació per al grup de joves de primera emancipació mostra dos factors altament 
correlacionats, la taxa d’ocupació positivament (amb una correlació de Pearson de 
0,766) i el percentatge de temporalitat dels contractes negativament (-0,804). De 
manera que, quant més alta és la taxa d’ocupació més alta és la taxa d’emancipació i, 
contràriament, a major temporalitat laboral menor taxa d’emancipació. D’altra banda, 
com més elevat és el preu de l’habitatge i l’esforç econòmic en anys de destinació 
íntegra dels ingressos anuals per al pagament del mateix, més baixa és la taxa 
d’emancipació. 
 
El fet que l’esforç econòmic en quant al percentatge dels ingressos mensuals per al 
pagament de la hipoteca tingui una correlació positiva, significaria que a major esforç 
major emancipació. Aquest fet es deu als factors que condicionen l’import hipotecari, el 
tipus d’interès i la durada del préstec que l’han fet disminuir en disminuir el primer i 
incrementar el segon. Pel que fa als ingressos, contràriament al que s’espera la 
correlació de Pearson mostra que, a major nivell d’ingressos menor és la taxa 
d’emancipació (-0,677), aquesta dada és conseqüència del fet que malgrat l’elevat 
increment dels ingressos dels joves aquests no s’han emancipat més, el qual es deu a 
la intervenció d’altres factors més determinants com són l’elevada temporalitat dels 
contractes, l’increment del preu dels habitatges o l’increment de l’esforç econòmic en 
anys de dedicació dels ingressos íntegres per al pagament de l’habitatge, que es 
veuen altament afectats per l’increment dels preus de l’habitatge que ha estat molt 
superior al dels ingressos. 
 
Finalment, la correlació negativa de l’edat de primonupcialitat (-0,847) ratifica la 
hipòtesi, i és que a major retard (o edat) en l’accés al primer matrimoni menor és la 
taxa d’emancipació, el qual és una obvietat. 
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A la correlació per al grup de joves de major edat s’aprecien els mateixos signes de les 
correlacions però amb valors diferents, prenent més importància altres factors diferents 
als dels més joves. 
 

Taula 25: correlació per al grup de joves en edat d’emancipació estable 

1 ,411 -,965** -,897** -,773** ,025 -,782** -,795**
,101 ,000 ,000 ,000 ,925 ,000 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17
,411 1 -,256 -,416 -,261 ,425 -,207 -,060
,101 ,322 ,097 ,311 ,089 ,426 ,820

17 17 17 17 17 17 17 17
-,965** -,256 1 ,859** ,742** ,190 ,804** ,900**
,000 ,322 ,000 ,001 ,465 ,000 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17

-,897** -,416 ,859** 1 ,953** -,254 ,948** ,800**
,000 ,097 ,000 ,000 ,325 ,000 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17
-,773** -,261 ,742** ,953** 1 -,337 ,959** ,730**
,000 ,311 ,001 ,000 ,186 ,000 ,001

17 17 17 17 17 17 17 17
,025 ,425 ,190 -,254 -,337 1 -,112 ,352
,925 ,089 ,465 ,325 ,186 ,667 ,165

17 17 17 17 17 17 17 17
-,782** -,207 ,804** ,948** ,959** -,112 1 ,875**
,000 ,426 ,000 ,000 ,000 ,667 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17
-,795** -,060 ,900** ,800** ,730** ,352 ,875** 1
,000 ,820 ,000 ,000 ,001 ,165 ,000

17 17 17 17 17 17 17 17

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
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taxa ocupació joves
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contractes temporals
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edat primonupcialitat
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esforç econòmic
pagament hipoteca

preu de l'habitatge

esforç econòmic anys
pagament habitatge
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joves 25-34
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joves 20-24
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

 
Font: IDESCAT, cens i padró, INE, EPA, Banc d’Espanya, Ministerio de la Vivienda, Enquesta 

de les condicions de vida i hàbits de la població IERMB, Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 
 
Aquesta correlació també té els seus dos factors extrems altament correlacionats, la 
taxa d’ocupació positivament (amb una correlació de Pearson de 0,411, que per al 
grup anterior era del 0,766) i el percentatge de temporalitat dels contractes 
negativament (-0,965, per a l’altre grup -0,804). De manera que, quant més alta és la 
taxa d’ocupació més alta és la taxa d’emancipació i, contràriament, a major 
temporalitat laboral menor taxa d’emancipació. Però en aquest cas, més que la taxa 
d’ocupació, que gairebé ha reduït a la meitat la seva significativitat respecte el grup 
anterior, el que té més rellevància és la temporalitat laboral.  
 
D’altra banda, es manté la correlació negativa amb el preu de l’habitatge i l’esforç 
econòmic en anys de destinació íntegra dels ingressos anuals per al pagament del 
mateix, de forma que com més elevats són aquests menor és la taxa d’emancipació. 
Però en aquest cas aquests dos factors estan més altament correlacionats i, per tant, 
són més determinants que en el cas anterior. També es manté la correlació positiva 
amb l’esforç econòmic per al pagament de la hipoteca, però en aquest cas és molt 
inferior, si bé l’evolució del tipus d’interès i la durada del préstec afecten la quantitat 
mensual a pagar de la hipoteca, aquesta és menys significativa que en el cas anterior 
donada la major rellevància de la relació entre els ingressos i el preu de l’habitatge. 
 
El nivell d’ingressos en aquest cas és més significatiu, és a dir, que els altres factors 
incideixen en major mesura en l’emancipació, ja que malgrat l’increment dels ingressos 
en aquest cas encara menys s’emancipa aquest grup de joves respecte l’anterior.  
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Així doncs, els factors més significativament correlacionats amb la taxa d’emancipació 
per a ambdós grups són els relacionats amb el mercat laboral: la taxa d’ocupació i 
l’estabilitat laboral, seguides del preu de l’habitatge i l’esforç econòmic en anys de 
destinació íntegra dels ingressos anuals per al pagament del mateix. Però com que 
aquestes dues darreres variables estan altament correlacionades amb la temporalitat 
dels contractes laborals i en menor mesura amb la taxa d’ocupació, s’han creat les 
següents regressions múltiples prenent com a variables independents les dues més 
correlacionades amb la taxa d’emancipació. 
 

Taula 26 regressió múltiple per al grup de joves en edat de primera emancipació 
Resumen del modelo

,865a ,749 ,713 1,64704
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), contractes temporals
joves 16-24 anys, taxa ocupació joves 16-24 anys

a. 

 
 

Coeficientesa

-10,944 12,414 -,882 ,393

,472 ,198 ,421 2,387 ,032

-,101 ,033 -,531 -3,014 ,009

(Constante)
taxa ocupació joves
16-24 anys
contractes temporals
joves 16-24 anys

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: taxa emancipació joves 18-24 anysa.  
 

Font: INE, dades de la EPA, Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la població, 1985, 
1990, 1995 i 2000 IERMB, Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 

 
 
Per a ambdós grups de joventut s’ha utilitzat la mateixa hipòtesi, a saber: la taxa 
d’ocupació i l’estabilitat laboral expliquen la taxa d’emancipació, on les dues primeres 
són les variables independents i la darrera la dependent. La significativitat d’ambdues 
regressions que s’aprecia a les respectives taules ANOVA (en tots dos casos 0,000) 
mostra el model amb una perfecta significativitat, el qual demostra que la relació entre 
les variables independents amb la dependent no és casual en cap dels dos casos. 
 

Taula 27 ANNOVA de la regressió múltiple per al grup de joves en edat de 
primera emancipació 

ANOVAb

113,290 2 56,645 20,881 ,000a

37,978 14 2,713
151,268 16

Regresión
Residual
Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), contractes temporals joves 16-24 anys, taxa
ocupació joves 16-24 anys

a. 

Variable dependiente: taxa emancipació joves 18-24 anysb. 
 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 150

Font: INE, dades de la EPA, Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la 
població, 1985, 1990, 1995 i 2000 IERMB, Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 

 
Taula 28 ANNOVA de la regressió múltiple per al grup de joves en edat 

d’emancipació estable 

ANOVAb

1181,804 2 590,902 166,461 ,000a

49,697 14 3,550
1231,502 16

Regresión
Residual
Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), contractes temporals joves 25-29 anys, taxa
ocupació joves 20-24 anys

a. 

Variable dependiente: taxa emancipació joves 25-34b. 
 

Font: INE, dades de la EPA, Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la 
població, 1985, 1990, 1995 i 2000 IERMB, Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 

 
A la regressió per al grup de joves en edat de primera emancipació la R quadrada 
mostra una predicció en la qual, coneixent les variables independents, la incertesa es 
redueix en un 74,9%, el qual és un percentatge molt elevat. Els coeficients 
estandarditzats beta mostren com les variables d’ocupació i temporalitat dels 
contractes laborals estan correlacionades amb la taxa d’emancipació, la primera amb 
una beta de 0,472 i la segona, tot i que negativa, més explicativa, amb una beta -
0,531. 
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Gràfic 43 i Gràfic 44 regressions lineals de les variables d'ocupació i temporalitat 
respecte l'emancipació per al grup de joves de 15 a 24 anys 

 
Font: INE, dades de la EPA, Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la població, 1985, 

1990, 1995 i 2000 IERMB, Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia  
 
Tal com mostren els gràfics la taxa d’ocupació està relacionada amb l’emancipació 
positivament, és a dir, a mida que incrementa la primera també ho fa la segona, i el 
percentatge de contractes laborals està relacionat negativament amb l’emancipació. 
 

Taula 29 regressió múltiple per al grup de joves en edat d’emancipació estable 

Resumen del modelo

,980a ,960 ,954 1,88409
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), contractes temporals
joves 25-29 anys, taxa ocupació joves 20-24 anys

a. 

 
 

Coeficientesa

34,233 15,063 2,273 ,039

,661 ,208 ,176 3,178 ,007

-,594 ,036 -,920 -16,558 ,000

(Constante)
taxa ocupació joves
20-24 anys
contractes temporals
joves 25-29 anys

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: taxa emancipació joves 25-34a. 
 

Font: INE, dades de la EPA, Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la població, 1985, 
1990, 1995 i 2000 IERMB, Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 

 
La regressió per al grup de joves en edat de d’emancipació estable té una R quadrada 
de 0,980, on la incertesa coneixent les variables independents es redueix en un 98%, 
superior al del grup anterior. Per tant, la predicció és més exacta per a aquest grup 
que per a l’anterior, que igualment ho confirma la significança per a cadascuna de les 
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variables, que en aquest cas són més properes a 0 que en l’anterior. Els coeficients 
estandarditzats beta mostren com les variables d’ocupació i temporalitat dels 
contractes laborals estan correlacionades amb la taxa d’emancipació, la primera amb 
una beta de 0,176 i la segona, més explicativa, amb una beta -0,920. 
 

Gràfic 45 i Gràfic 46 regressions lineals de les variables d'ocupació i temporalitat 
respecte l'emancipació per al grup de joves de 25 a 34 anys 

 
Font: INE, dades de la EPA, Enquesta de les condicions de vida i hàbits de la població, 1985, 

1990, 1995 i 2000 IERMB, Trilla, C. (2004). Elaboració pròpia 
 
Tal com mostren els gràfics i les equacions lineals de cadascuna de les línies, la taxa 
d’ocupació està relacionada amb l’emancipació positivament, i la temporalitat dels 
contractes laborals està relacionat negativament però més fortament. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 153

 

V 
anàlisi del Maresme 

 
V.I. introducció 

marc territorial 
 

creixement històric/urbanístic 
Iluro 

el tèxtil a Vilassar de Dalt (i resta del Maresme): el gènere de punt 

 

patrimoni 
cases de cós 

naus industrials 

 

V.II. dades secundàries 
introducció 

població 

habitatge 
règim de tinença de les llars joves per grups d’edat 

 

tipologia de les llars 
caracterització de les llars joves segons tipologia 

 

emancipats vs no emancipats 
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V.III. dades primàries 
introducció 

emancipats vs no emancipats (variables objectives) 

estructura de la llar 

característiques de l’habitatge 
  l’habitatge actual 

  l’habitatge ideal 

  coneixement i opinió dels habitatges protegits i socials 

 

variables d’emancipació (variables subjectives) 

resum de l’explotació 

determinants de l’emancipació 

classificació de l’emancipació 
 

V.IV. propostes 
peculiaritats habitacionals 

propostes de gestió social de l’habitatge 
propostes pràctiques de gestió social de l’habitatge 

a partir de la llei pel dret a l’habitatge 
 

propostes pràctiques de gestió social de l’habitatge 

urbanisme i cohesió social 
 

propostes pràctiques de gestió social de l’habitatge 

arquitectura i construcció de solucions habitacionals 
 

propostes pràctiques de gestió social de l’habitatge al Maresme 
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V.I. introducció 
 
 
L’àmbit territorial d’anàlisi de la tesi s’emmarca en un context general, la Regió 
Metropolitana de Barcelona, que permet analitzar el procés d’emancipació des d’una 
perspectiva general. A partir de la qual s’apunten les primeres reflexions sobre el 
procés d’emancipació i les variables més determinants per al mateix. Ara bé, l’àmbit 
territorial d’estudi en profunditat és la comarca del Maresme. La rellevància d’aquesta 
rau en la importància i les oportunitats d’aquesta comarca.  
 
Importància històrica que data mitjans segle XIX, el 1848, quan s’inaugura la línia fèrria 
Barcelona - Mataró, donant a la comarca una embranzida industrial i comercial que la 
situà capdavantera a la Catalunya d’aquella època, que tot just encetava la revolució 
industrial. Així, a la riquesa agrícola, se li va afegir la industrial, protagonitzada pel 
sector tèxtil; per, posteriorment, afegir-se les plantacions de clavells i més tard el 
turisme.  
 
Es tracta per tant d’una terra d’oportunitats que, progressivament ha transformat llurs 
sistemes productius, econòmics i demogràfics. I és en aquest darrer factor, en l’elevat 
creixement que ha sofert els darrers anys arrel de les migracions intermunicipals de 
caràcter residencial, quan s’ha produït el major canvi estructural, però sobretot 
urbanístic i residencial. I és que la tipologia residencial típica ha quedat curta per la 
desmesurada crescuda de la població que, alhora ha configurat una nova tipologia 
residencial que deixa al marge la població jove de la comarca i aquella que disposa de 
pocs recursos. Doncs els xalets adossats, la urbanització en dispers i l’estructura 
residencial de les antigues famílies burgeses estiuejants a la comarca, no s’adiuen a 
les necessitats i possibilitats del jovent maresmenc.  
 
Per comprendre aquesta situació cal endinsar-se, amb tots cinc sentits, en aquesta 
comarca. I, finalment, analitzar l’evolució urbanística que, juntament amb els factors 
socials i econòmics, l’han convertit en l’actual terra d’oportunitats on el jovent no és 
capaç de residir-hi. 
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1. marc territorial 
 
 
Maresme116, com el seu nom indica, de maresmes117; i és que aquesta comarca 
s’estén per una estreta franja entre la serralada litoral (les serres de Sant Mateu, del 
Corredor i del Montnegre) i el mar, entre Barcelona i la costa Brava. Talment com a 
vèrtex natural, estret com una lleixa que conjuga el blau mediterrani amb el verd dels 
pins. Personalitat física i geogràfica que fa de porta natural a la comarca de la Selva 
(al nord-est) i limita, a l’oest, amb el Vallès Oriental; deixant al sud-est el Barcelonès, 
fet que l’ha convertit històricament en terra de pas. 
 

Mapa 3 El Maresme 

 
Font: Enciclopèdia Catalana 

 
En 397 quilòmetres, des del turó de Montgat fins al delta de la Tordera, el paisatge de 
maresmes s’estén entre suaus pujols folrats de pins que s’aboquen fins la plana, on 
s’hi assenta la major part de la població, i en una línia de la costa, en aquesta estreta 
llenca, antiga zona d’aiguamolls. Entre cims d’alçàries assequibles, com els 763m del 
Montnegre, els 648 del Corredor o els 498 de Sant Mateu, i valls i conques, en forma 
de rieres, d’aparença amena que tal vegada es transformen en perilloses rierades que 
s’emporten sense miraments aquell qui es posi per davant.  
 
Distingim així, 30 municipis que discorren de forma lineal en la franja litoral en dos 
plans paral·lels. D’una banda, la franja de municipis ‘de mar’, limiten, per un costat, 
amb el Mediterrani i, per l’altre, amb els municipis veïns de ‘dalt’ (o de munt) que 

                                                 
116 VALLBONA, R. (1993): El Maresme. Col·lecció les comarques de Catalunya, núm. 11. Dissenys 
Culturals, S.L. 
117 Maresma: Terreny planer pantanós, localitzat al llarg del litoral, darrere una fletxa o qualsevol entrant 
costaner (golf, badia o estuari) (diccionari de la Llengua Catalana). 
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alhora limiten amb la serralada litoral. Es tracta per tant de municipis que veuen limitat 
llur creixement i extensió per ambdós factors naturals, als quals complementen d’altres 
elements limitadors com són les rieres i torrents que caracteritzen el paisatge 
maresmenc. No és fins a principis del segle XIX, un cop passats a la història els 
pirates, que la població no comença a establir-se a la costa, creant-se així els barris de 
mar que, amb el temps es consolidaren com a vertaders municipis. Així, les poblacions 
de l’interior es doblaren a la costa: de Tiana en sortí Montgat, d’Alella i Teià el Masnou, 
i de Premià, Vilassar i Arenys, els seus respectius “de Mar”.  
 
Però, abans d’avançar en l’evolució històrica de la comarca, i per comprendre millor la 
descripció territorial és fa imprescindible la referència de Salvador Espriu a Arenys a 
Cementiri de Sinera, prou característica de la comarca per estendre-la al seu conjunt 
 
Quina petita pàtria 
encercla el cementeri! 
Aquesta mar, Sinera, 
turons de pins i vinya, 
pols de rials. No estimo 
res més, excepte l’ombra 
viatgera d’un núvol. 
El lent record dels dies 
que són passats per sempre. 
 
Salvador Espriu (Cementiri de Sinera 1946)118 
 
119Els primers poblaments del Maresme són anteriors al neolític avançat, tot i que els 
primers vestigis clars corresponen a la civilització dels sepulcres de fossa o del 
pagesos del pla (Mataró, Vilassar de Dalt). De les primeres edats dels metalls hi ha 
algun sepulcre megalític (la roca d’en Toni, a Vilassar de Dalt) i coves d’enterrament, 
com les de can Cues, d'Alella, i de la Granota, a Vilassar de Dalt. Mentre l’època 
hallstàttica és representada principalment a Argentona.  
 
Tot i les nombroses restes esquitllades pels municipis maresmencs, no és fins els 
ibers que es consideren els primers habitants del Maresme. Segons l’arqueòleg Miquel 
Terradell s’hi comptaven al voltant de 10.000 habitants, essent una de les zones amb 
més densitat de població de tota la península poblada per aquestes tribus120. Durant 
els temps ibèrics, entre els segles V i I aC, els poblats són abundants, es situen dalt 
dels turons i donen una densitat molt més alta que a la majoria de les comarques 
catalanes. El poblat ibèric d’Iluro, al turó de Burriac, a Cabrera de Mar, és 
l’assentament més important de l’època; el va descobrir Joan Rubió de la Serra l’any 
1881 i se’l va anomenar Iluro per entendre que és l’origen de la posterior Iluro romana, 
avui Mataró.  

                                                 
118 ESPRIU, S. (1978): Cementiri de Sinera. Edició consultada Cementiri de Sinera. Les Hores Edicions 
62. El Cangur. 1996. Barcelona  
119 Enciclopèdia Catalana, SAU: http://www.enciclopedia.cat  
VALLBONA, R. (1993): El Maresme. Col·lecció les comarques de Catalunya, núm. 11. Dissenys Culturals, 
S.L. 
CUADRA, C. (1988): El Maresme medieval: les jurisdiccions baronals de Mataró i Sant Vicenç/Vilassar 
(hàbitat, economia i societat, segles X-XIV). Caixa d’estalvis Laietana. Mataró. Editorial Rafael Dalmau. 
Barcelona. 
120 De noranta assentaments detectats entre Andalusia i Llenguadoc, disset són al Maresme. Els poblats 
ibèrics més importants del Maresme es localitzen al turó d’en Boscà, al turó de Montgat, al de la Cadira 
del Bisbe (Premià de Dalt), a Montcabrer (Cabrils), al turó de Nofre Arnau (Mataró), a la torre dels 
Encantats (Llavaneres), a Puig Castell (Sant Cebrià de Vallalta), a Montpalau (Pineda), a Sant Pere de 
Riu i al Far, al Castell i a Castellans (Dosrius). (VALLBONA, R. (1993): El Maresme)  
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La romanització es va manifestar a partir del s II aC, i amb la presència romana 
nasqué la població d’Iluro (Mataró), que limitava al sud amb Baetulo (Badalona) i al 
nord amb Blanada (Blanes). Totes tres poblacions comunicades per una via 
constituïda en temps de l’emperador August. Amb el canvi d’era els ibers van assimilar 
la romanització i van aparèixer, a més de Mataró, una gran quantitat de vil·les rurals, 
tot mantenint, amb la nova estructura, una de les densitats més altes de Catalunya. A 
partir del segle III dC. la ciutat va començar a perdre importància i fins i tot població i 
algunes vil·les van créixer de tal manera que van començar a trencar vincles amb la 
ciutat, ja fos comerciant pel seu compte o engrandint-se territorialment.  
 
A partir del segle I dC, el vi fou una producció important, en part exportada lluny, amb 
àmfores fabricades al país. També hi ha indicis d’activitats industrials. El poblament i 
l’economia reberen una forta sotragada amb la crisi del segle III, documentada a 
Mataró i a diverses vil·les, amb destruccions importants. Però la continuïtat amb el 
poblament posterior no es trencà del tot, com ho demostren els casos de Mataró i de 
certes vil·les, com la de can Sent-romà, de Tiana.  
 
Des de la desaparició de l’Imperi Romà fins a la consolidació de la Marca Hispànica hi 
ha molt poques dades històriques. Entre els segles IX i XI la comarca pertanyia meitat 
al comptat de Barcelona i meitat al de Girona. Palafolls, Vilassar de Dalt i Burriac són 
els tres noms emblemàtics de l’Edat Mitjana a la comarca; a tots tres es bastiren 
castells que encara es conserven parcialment o en bon estat.  
 
A meitats del segle XV s’inicià el primer aixecament polític del país que va tenir una 
forta incidència al Maresme i al Vallès. Doncs, a la primera, l’abús dels successius 
senyors de Sant Vicenç dels seus vassalls, unit a l’espoli constant d’una terra rica en 
conreus, va fer aixecar els remences contra el senyor de Burriac en diverses ocasions. 
L’actuació gairebé revolucionària dels pagesos maresmencs ajudats pels del Vallès va 
continuar fins l’any 1486, quan Ferran II va firmar a Guadalupe una sentència arbitral 
que va sentar les bases a l’entesa entre els vilatans i els senyors dels castells. Fruit 
d’aquest acord van néixer els municipis d’Argentona, Cabrera, Cabrils, Mataró, Premià, 
Vilassar, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt; quedant el Maresme 
com a realitat política així consolidat. 
 
La inauguració l’any 1848 de la línia fèrria Barcelona-Mataró va donar a la comarca 
una embranzida industrial i comercial que la situà capdavantera de la Catalunya 
d’aquella època, que tot just encetava la revolució industrial. Així, a la riquesa agrícola, 
se li sumà la industrial, sobretot en el sector tèxtil; per posteriorment afegir-s’hi les 
plantacions de clavell i més tard el turisme. L’actual territori del Maresme no va formar 
mai, històricament, una unitat administrativa fins a la divisió comarcal del 1937. El 
sector entre Montgat i Caldes d’Estrac estigué sempre lligat a Barcelona (diòcesi, 
comtat, vegueria), i el que va d’Arenys a la Tordera, a Girona (diòcesi, comtat, 
vegueria, corregiment).  
 
Pel que fa a l’activitat econòmica del Maresme121, l’activitat agrícola que caracteritzava 
les poblacions de l’interior va ser complementada amb l’activitat pesquera dels 
municipis de la franja costanera. Els productes típics de secà com els cereals, l’olivera 
i la vinya, van protagonitzar el conreu fins ben entrat el segle XIX, quan la tecnificació 
dels regadius va permetre conrear seriosament els productes d’horta i la introducció 
del clavell el 1921. Tant l’horta com la resta de conreus han patit una important 
reculada en el darrer temps, tot i que segueix tenint sectors destacables, com ara les 

                                                 
121 GENERALITAT DE CATALUNYA (2004): Maresme. Dossiers Comarcals. Generalitat de Catalunya. 
Departament de Comerç, Turisme i Consum 
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flors i plantes ornamentals, que representen el 55,4% del PIB primari, les hortalisses, 
amb el 31,4%, i la pesca, amb el 5,9% (actualment només hi ha subhasta de peix a 
Montgat i Arenys). 
 
El sector de la construcció, malgrat l’increment de població dels darrers anys té un pes 
molt similar al del conjunt de Catalunya (amb el 7,7%). I el sector serveis ve 
encapçalat pel sector de les administracions públiques, la sanitat, i l’ensenyament, 
seguit del comerç i reparació. Essent el principal subsector industrial de la comarca el 
tèxtil, cuir i calçat, que representa el 31,8% del PIB industrial, degut a l’especialització 
del Maresme amb els gèneres de punt. Per darrere d’aquest sector té importància el 
subsector químic, amb el 15,5%, i el d’aliments, begudes i tabac, amb el 9,2%. La 
major part de l’activitat industrial es concentra a Mataró, però també n’hi ha a Malgrat, 
Argentona, Cabrera, Vilassar de Dalt i Dosrius, i al Masnou, Montgat, Canet, Malgrat, 
Pineda i Arenys hi ha zones fabrils122. 
 
Així doncs, el bon clima, el paisatge i la situació geogràfica en la proximitat amb 
Barcelona, fan d’aquesta una comarca idònia per a residir-hi. A més, les 
comunicacions amb Barcelona, bé mitjançant el transport públic amb tren de rodalies 
de la línia Barcelona – Blanes – Maçanet o mitjançant el servei de línies regulars 
d’autobusos, bé mitjançant el transport privat per les principals vies de comunicació 
per carretera, la C-32, la C-60 i l’A-2, connecten la comarca amb Barcelona, el Vallès 
Oriental i la Selva. A més, el futur tren orbital de Mataró - Granollers connectarà 
ambdues comarques (Maresme - Vallès Oriental) per la via fèrria.  
 
Aquests fets, juntament amb la densificació de l’àrea de Barcelona, han provocat una 
progressiva emigració de part de la població cap a municipis de la primera corona 
metropolitana. Migracions motivades per la recerca d’habitatges més assequibles i per 
una millor qualitat de vida, que sovint es tradueix en habitatges més grans i de 
diferents tipologies als que podrien aspirar a l’àrea de Barcelona. Aquest fet, que 
s’inicia ja a principis dels anys vuitanta123, pren força a la dècada dels noranta i es veu 
implementat als dos mil per l’elevat increment del preu de l’habitatge. Ara bé, els 
protagonistes d’aquests moviments són essencialment joves, amb i/o sense 
descendència que rejoveneixen la comarca. 
 
És en aquest context que s’analitza la comarca del Maresme. Com una zona 
eminentment jove que, limitada en el seu creixement i expansió per llurs 
circumstàncies naturals i, havent-les de protegir per llur valor paisatgístic, requereix 
d’una reflexió sobre el model de creixement urbà que ha de seguir per aconseguir 
aquesta fita. D’altra banda, haurà de fer front a les necessitats que la nova població 
fincada a la mateixa requereix, i no només aquesta, predominantment jove, també llur 
descendència que, en molts casos ja es troba en l’edat de la joventut. 
 
Ens trobem, per tant, davant d’una doble necessitat residencial per a fer efectiva 
l’emancipació. Doncs no es tracta només de donar resposta i solució a les necessitats 
residencials de la joventut actual, també de les properes generacions joves que, de 
molt a prop segueixen les actuals. Ara bé, la reflexió sobre com es portin a terme 
aquestes solucions, en el context de protecció del territori i de conservació del 
patrimoni arquitectònic formen part del darrer apartat d’aquest capítol en tant que 
propostes de gestió social de l’habitatge.  
                                                 
122 GENERALITAT DE CATALUNYA (2004): Dossiers comarcals. Maresme. Departament de Comerç, 
Turisme i Consum. Generalitat de Catalunya. 
123 GARCIA, P.; RENAU, A. (1993) L'emigració de Barcelona: causes i característiques. El mercat de 
l'habitatge com a factor incentivador de l'emigració. Barcelona Centre de Política del Sòl i Valoracions de 
la UPC. 
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2. creixement històric/urbanístic 

 
 
Com a bona terra de pas, les poblacions maresmenques s’inicien sobre camins. En 
aquest cas, els primers assentaments establerts, que daten entre l’ocupació romana i 
l’Edat Mitjana, es localitzen sobre el traçat de la Via Augusta romana, el que encara 
ara es coneix com el Camí del Mig. Aquest, que en alguns trams encara transcorre 
sense asfaltar, creua longitudinalment la comarca, entre hortes i hivernacles de flors, i 
permet la interconnecció entre les diferents poblacions sense la necessitat de recórrer 
a la carretera Nacional II.  
 
A finals del segle I d.C. i a començaments del segle II, la distribució de la població es 
manté respecte l’època republicana, quan apareixen les vil·les. L’hàbitat se situava 
entre la línia de la costa i la Via Augusta, mentre la tendència a l’agrupament es va 
produir al voltant de les ciutats, Iluro i Baetulo (Mataró i Badalona). La concentració de 
l’assentament humà respon a la creació de les parròquies i esglésies, que generen 
nuclis de poblament al voltant d’aquestes. Al recer de la sagrera124 es bastiren cases i 
carrers originant els primers nuclis urbans, protagonitzats per pagesos a la recerca 
d’una major seguretat. L’evolució de l’hàbitat passa doncs, de la vil·la romana baix-
imperial a la capella, església o masia. En el primer cas, genera ermites; en el segon, 
parròquies; en el tercer, continua la vida del pagès dins d’una explotació agrària amb 
estructures diferents, en funció de l’evolució històrica125.  
 
Es distingeixen dues formes de creixement urbà, la de les poblacions de l’interior al 
voltant de les rieres, i les de les poblacions costaneres en paral·lel a la costa. Així, el 
creixement i la ubicació de les poblacions de l’interior es caracteritzen pel fet de situar-
se sobre el Camí del Mig tot cercant la proximitat amb les rieres, que feien servir per 
accedir a la costa. Van aparèixer així nuclis urbans medievals de cases que 
s’apinyaven sobre una via principal i amb un creixement desordenat, l’expansió dels 
quals responia a la lògica de les rieres. En aquest cas, el creixement s’ha produït de 
forma allargada i cap a la costa, a la recerca de pendents més suaus de més fàcil 
edificació. És el cas d’Arenys de Munt o de Sant Andreu de Llavaneres, i en menor 
mesura d’Argentona. 
 

                                                 
124 Sagrera (segons Cuadra,C. (1988) ob. Cit, pàg. 57): terreny sagrat, protegit per la immunitat 
eclesiàstica. Comprenia l’església, el cementiri col·locat al davant o al seu costat, i l’espai inclòs dins les 
trenta passes que el bisbe concedia a l’església el dia de la consagració. 
125 CUADRA, C. (1988): El Maresme medieval: les jurisdiccions baronals de Mataró i Sant Vicenç/Vilassar 
(hàbitat, economia i societat, segles X-XIV). Caixa d’estalvis Laietana. Mataró. Editorial Rafael Dalmau. 
Barcelona. 
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Imatge 1 creixement al llarg de les rieres. El cas d’Arenys de Mar i Arenys de Munt 

 

Font: LLEONART, P; MACÍAS, P; ARDÈVOL, R. (1981): El Maresme: les claus de la seva 
contínua transformació. Banca Catalana. Servei d’Estudis. Barcelona. 

 
En segon lloc, l’ocupació de la costa a principis del segle XIX, és més recent que la de 
l’interior i n’és una conseqüència. D’aquí que es produeixi aquesta dualitat entre els 
pobles de l’interior i els de la costa. Ara bé, en aquest cas el creixement es produeix de 
forma diferent: les poblacions costaneres presenten el nucli de cara al mar. 
 
Tanmateix, malgrat aquesta característica comuna, hi ha dos models de creixement en 
funció de la direcció que prenguin. El primer model respon als municipis que, talment 
com els municipis interiors, van créixer seguint una riera, que era utilitzada com a via 
principal de trànsit. Estructurant-se així, pobles amb un creixement en profunditat cap 
a l’interior del territori; és el cas de Canet o Arenys de Mar. 
 
El segon model de creixement respon a la linealitat amb l’eix de la costa, cap a un 
costat, o cap a l’altre del nucli originari. S’estableix així una malla de carrers paral·lels 
al mar que s’encreuen amb altres perpendiculars que comuniquen la costa amb 
l’interior, que responen als traçats hipodàmics generalitzats arrel del Pla Cerdà. En són 
un exemple el Masnou, Vilassar de Mar i Calella. 
 

Imatge 2 creixement paral·lel a la costa: el Masnou 

 

Font: LLEONART, P; MACÍAS, P; ARDÈVOL, R. (1981): El Maresme: les claus de la seva 
contínua transformació. Banca Catalana. Servei d’Estudis. Barcelona. 
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Pel que fa a les tipologies dels habitatges també hi ha diferències entre l’interior i la 
costa. Mentre els habitatges tradicionals dels pobles costaners són unifamiliars de 
planta baixa i pis amb hort al darrera i orientació al sud-est, a la costa, o vers la riera; 
els habitatges propis de l’interior, també de planta baixa i pis, són més grans degut a 
les necessitat d’emmagatzematge de la producció i els estris propis de l’agricultura. 
Però la diferència rau en l’estructura medieval de les poblacions de l’interior, que es 
materialitza en un casc antic aplegat al voltant de l’església i l’Ajuntament, envoltat de 
masies disperses i sense cap malla racionalitzada de suport a l’edificació. 
 
Si bé aquestes característiques són pròpies del creixement del Maresme fins la 
primera meitat del segle XX, l’estructuració de la segona residència a partir dels anys 
50 i posteriors estableixen una nova divisió dels municipis costaners i de l’interior. Els 
més elevats preus del sòl de la costa provoquen una major ocupació d’edificis 
d’apartaments i hotels, mentre les urbanitzacions, generalment de ciutat-jardí, són més 
pròpies dels municipis de l’interior. S’estableix així a les poblacions de l’interior una 
primera àrea de creixement d’eixample al voltant del nucli primitiu, seguint els eixos de 
creixement existents, formada per habitatges entremitjaners de planta baixa amb dos o 
tres pisos. Al voltant d’aquesta, i en continuïtat amb la mateixa, es situa la segona 
residència en habitatges unifamiliars, que, tot i localitzar-se en les vies de comunicació 
ja existents amb d’altres municipis, depenen dels serveis del nucli central. Finalment, 
sobre altres vies secundàries, es localitzen de manera més dispersa les urbanitzacions 
aïllades. 
 

Mapa 4 Anàlisi del creixement urbà del Maresme des de l’Època Medieval fins al 1992 

 
Font: Centre de Política de Sòl i Valoracions. Elaboració CPSV 

 
Aquestes diferències en la forma de creixement entre l’interior i la costa i la major 
intensitat de les segones residències en la segona, han provocat un creixement més 
en extensió que en altura a l’interior, mentre a la costa s’ha produït en ambdues 
dimensions. Produint-se primer l’expansió dels cascos urbans, mentre ha estat 
possible, en paral·lel a la costa, per expandir-se posteriorment cap a l’interior.  
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Taula 30 Estimació del ritme constructiu en els diferents municipis (nombre 
d’habitatges anuals de mitjana). Ordenats de màxim a mínim ritme a la darrera dècada 

(1991-2001)126 
1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001

Mataró 129 135 254 465 688 1.315 271 651
Pineda de Mar 6 11 29 88 167 585 276 216
Malgrat de Mar 6 12 16 54 204 196 82 157
Vilassar de Mar 16 26 33 38 141 325 54 129
Calella 10 20 25 115 230 235 77 112
Premià de Mar 10 6 17 114 338 386 114 111
Tordera 9 7 9 37 90 130 122 107
Arenys de Mar 12 8 12 79 148 223 89 105
Canet de Mar 14 16 24 31 95 195 48 105
Sant Andreu de Llavaneres 9 2 3 13 91 89 154 98
Palafolls 1 2 7 17 23 38 66 94
Masnou, el 19 18 29 110 253 218 132 90
Argentona 7 8 15 25 73 153 61 76
Arenys de Munt 4 4 16 32 37 57 53 75
Sant Vicenç de Montalt 5 2 8 11 41 52 38 72
Sant Pol de Mar 2 3 14 16 39 107 58 69
Premià de Dalt 1 1 8 33 75 99 73 57
Tiana 2 6 20 25 56 53 35 54
Cabrils 1 1 2 14 40 75 56 49
Alella 2 2 18 10 30 102 96 47
Vilassar de Dalt 12 6 2 15 53 45 61 46
Montgat 9 7 18 81 111 78 20 43
Teià 3 2 4 13 24 38 66 36
Santa Susanna 0 1 1 1 5 78 43 30
Sant Cebrià de Vallalta 1 1 2 6 18 41 17 29
Caldes d'Estrac 5 3 9 24 23 26 16 29
Cabrera de Mar 3 3 8 15 31 55 37 27
Dosrius 0 1 2 2 12 44 62 20
Sant Iscle de Vallalta 0 0 1 1 4 12 3 17
Òrrius 0 1 2 4 3 9 3 2
Maresme 299 315 605 1.489 3.142 5.059 2.278 2.753  

Font: Cens de 2001 INE. Elaboració pròpia 
 
Tal com mostra la taula el màxim dinamisme constructiu al Maresme es produeix als 
anys 70, amb una mitjana de 5.059 habitatges anuals, la segueixen la dècada anterior 
(3.142 habitatges anuals als anys 60) i les dues darreres dècades (2.753 habitatges 
anuals entre 1991 i 2001 i 2.278 habitatges anuals als anys 80). Aquest creixement 
desmesurat d’habitatges a la dècada dels setanta respon a l’acumulació de tres 
factors, a saber: les necessitats d’habitatge provinent de l’allau d’emigrants espanyols, 
la millora de l’estoc immobiliari produït per la millora econòmica de la població i la 
demanda hotelera i de segona residència.  
 
Mostra del major creixement dels municipis costaners és el fet que els municipis que 
amb un major ritme constructiu, a excepció de Tordera, són costaners. Mentre dels 
municipis que menys ritme constructiu presenten són majoritàriament interiors. Cal 
tenir present també la grandària dels municipis, doncs els més poblats i amb una forta 
dinàmica de creixement són els que concentren les promocions de major envergadura, 
és el cas de Mataró i Premià de Mar. 
 
Pel que fa a l’estat de conservació del parc d’habitatges, com diu Lleonart127 no hi ha 
cap estudi sobre la qualitat de l’estoc immobiliari, però es detecta una notable 

                                                 
126 S’han establert tres categories per avaluar el ritme constructiu: molt intens (més de 100 habitatges 
anuals), mitjà (de 50 a 100 habitatges anuals) i baix (menys de 50 habitatges anuals) 
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apreciació de les cases entrenitgeres: la ‘casa de cos’ típica i, si no estan bloquejades 
per arrendaments antics, cada cop més es rehabiliten i modernitzen. En canvi, 
l’habitatge en blocs plurifamiliars s’ha devaluat progressivament i s’ha congestionat de 
tal manera que, degut a l’increment de la transformació d’aquelles segones residències 
en primeres, caldrà realitzar un esponjament tot creant equipaments i serveis per 
donar abast a l’increment de població. 
 
A aquests fets cal afegir-hi la manca d’habitatges socials dels darrers anys, que ha 
deixat en mans de les noves promocions i a les vendes de les segones residències 
pràcticament el conjunt de la demanda d’habitatges principals. I és que a finals dels 
anys vuitanta i principis dels noranta s’inicia un progressiu canvi de municipi de 
residència al Baix Maresme. Degut a la proximitat i l’accessibilitat dels municipis del 
sud de la comarca amb Barcelona, que quedava unida a la comarca per carretera 
(amb la N-II i, a partir de 1970 amb l’antiga autopista A-19, ara C-32) i mitjançant el 
tren de rodalies, els municipis més propers s’han anat transformant en residència 
permanent. Canvis de residència que es produeixen a conseqüència de les relacions 
socials i les experiències pròximes després d’uns anys previs d’estiueig a la recerca 
d’una millor qualitat de vida o de l’habitatge, més assequible que a Barcelona.  
 
De l’estat de conservació del parc residencial del Maresme cal destacar la devaluació 
dels blocs d’habitatges plurifamiliars i la baixa ocupació dels habitatges unifamiliars de 
els urbanitzacions. Al 1972, durant la dècada de màxima construcció d’habitatges, 
l’ocupació mitjana es situava al 18%, amb una població d’estiueig en aquesta tipologia 
d’habitatges de 500.000 persones. I és que es constata que gran part d’aquestes 
urbanitzacions no tenen una demanda real d’habitatge unifamiliar, sinó que satisfan la 
demanda de sòl en uns moments determinats en què la seva possessió té un valor 
psicològic important. Fet que, unit a la manca de polítiques urbanístiques protectores 
del sòl rústec, va permetre la urbanització de sòl rústec i la il·legalitat urbanística. 
 
Ens trobem per tant, davant un parc d’habitatges plurifamiliars antics i degradats i amb 
una dispersió urbanística d’habitatges unifamiliars en urbanizacions que, en cas de ser 
legals, no són assequibles a la majoria de les butxaques. És per tant un element de 
reflexió i tal vegada una oportunitat per a la conversió i rehabilitació dels diferents 
espais i tipologies d’habitatges per donar resposta a les necessitats actuals 
d’allotjament i residència de la població amb escassos recursos. Fins i tot, mitjançant 
les mesures que proposa la Llei pel dret a l’habitatge podent-se convertir en habitatges 
socials. 
 
 
 

                                                                                                                                               
127 LLEONART, P; MACÍAS, P; ARDÈVOL, R. (1981): El Maresme: les claus de la seva contínua 
transformació. Banca Catalana. Servei d’Estudis. Barcelona. 
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2.1. iluro 

 
 
Iluro va néixer com a conseqüència de l’arribada dels romans128 arran de la segona 
guerra púnica (218-201 aC.) i la conseqüent conquesta (campanya de Cató, 195 aC.). 
L’arribada dels romans va endegar un nou sistema econòmic, basat en l’explotació de 
les terres del pla o “marina”, que intensificava el conreu dels productes de bescanvi: oli 
i vi, principalment. Aquesta nova activitat requeia un centre urbà on funcionés 
l’administració dels serveis, el culte i, especialment, el mercat. 
 
Durant el segle XV es va deslligar del poder feudal i al segle XVI es va construir la 
muralla, que va servir de defensa per protegir-se de la pesta i de les rierades de la 
riera de Cirera. La ciutat medieval, edificada al voltant de Santa Maria i la Plaça Gran, 
va créixer fins que als segles XVII i XVIII ho va fer fora muralles, es tracta d’una ciutat 
barroca129. L’important creixement econòmic i demogràfic d’aquell temps condicionà un 
model edificatori, la casa de cos pròpia de les classes populars, i la construcció de 
casals per a la nova burgesia, amb cellers, botigues i magatzems. Va fer necessària 
també l’edificació de nous equipaments religiosos i cívics, com la basílica de Santa 
Maria, la Casa de la Ciutat i l’Hospital. La trama de nous carrers incorporà un rosari de 
places i placetes característiques, amb cases de cos arrenglerades, amb les façanes 
esgrafiades, els portals, els balcons i les finestres emmarcats de pedra, baranes de 
ferro forjat, i els sotabalcons amb rajoles decorades. A la vegada es va colonitzar 
agrícolament tot el terme i, amb l’aprofitament de les deus d’aigua de la Serra, es 
crearen noves hortes i es renovaren les masies. 
 
La segona meitat del segle XIX i el primer quart del XX estan marcats per la Revolució 
Industrial, la ciutat assenyala el pas dels menestrals a teixidors. Arran de la utilització 
de la força del vapor en la filatura del cotó a partir de 1840 es construeixen nombroses 
naus industrials. Canvia així la fesomia de la ciutat130, els estrets carrers de l’antiga 
Mataró contrastaven amb les xemeneies altes i les naus industrials espaioses que 
trencaven la línia de les petites cases de cós. Es configura així una ciutat moderna pel 
seu temps, amb una rellevant importància del sector tèxtil, mogut en un primer moment 
pel vapor i després per l’energia elèctrica. El període culmina amb el ferrocarril de 
1848, el primer de la península, promogut pel mataroní Miquel Biada i Bunyol, que 

                                                 
128 Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 1999 
129 Són exemples del barroc: la Basílica de Santa Maria; el conjunt dels Dolors i la Sala de Juntes; la 
Plaça Gran i moltes de les cases de la mateixa, com can Bosch o casa de la Font (s.XVII), can Ricart (s. 
XVIII), can Puig i Cadafalch (s. XVIII); la Plaça de l'Ajuntament; can Palauet; la Plaça de la Peixateria i la 
casa Martí (s. XVIII) i can Castany (s. XVIII); el Carrer de Barcelona i la casa Esquerra, núm. 46, (s. XVII), 
la casa de la Joieria Cabré, núm. 40, la casa Colomer, núm. 26, la casa Pineda, núm. 16, totes tres del 
segle XVIII; la Plaça de Santa Anna i l’església del Col·legi Escolapi de Santa Anna; La Riera i les cases 
de Can Fité i can Palau; el  Carrer de Sant Josep i l’antic convent carmelità; el Carrer d’en Moles; el Carrer 
Bonaire i Can Fins, núm. 25 del carrer, can Gallifa, núm. 23, el conjunt del Casal, núm. 27 i can Palau 
Soler, núm. 35; el Carrer de Sant Francesc d’Assís i Can Tunyí Falguera (s.XVII), els edificis de la rectoria 
vella, núm. 25 (s. XVII); el Carrer Nou i cal Bisbe Mas, núm. 27. (s. XVII), can Cabré, núm. 17, can 
Gelenques, núm. 18, i l’edifici del Foment; el Carrer d’Argentona i can Torner, la casa natal de Miquel 
Biada; el Convent de les Caputxines i L'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. A la web de 
l’Ajuntament de Mataró hi ha un recorregut pel barroc: www.mataro.cat  
130 De l’època neoclàssica trobem edificis públics, cases construïdes per a la nova burgesia, fàbriques i 
cases de cos fetes a utilitat de les classes populars (a la web de l’Ajuntament hi ha un recorregut 
neoclàssic: www.mataro.cat. En són un exemple: la Casa Vilallonga (1846); la Peixateria (1841); Can 
Ximenes; Can Rifà (1856); la Casa de la Ciutat; la Casa Torrellas; la Casa Oliveras (1853); el Col·legi de 
Valldemia; el cementiri; la Fàbrica Martorell, Batlle i Cia.; la fàbrica de can Colomer i les fàbriques Jaume 
Baladia (1840-1844) i Xarau (1834); la fàbrica Gordils i Dalmau; el Vapor Nou; les cases de cos dels 
carrers Montserrat i Sant Josep Oriol i la xemeneia de ca l’Ymbern. 
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facilita les comunicacions amb Barcelona i el Pla d’Eixample d’Emili Cabanyes i 
Melcior de Palau de 1878, que fixa la trama urbana entre Rondes. 
 
Durant aquest període, les noves construccions, habitatges, edificis públics, comercials 
o industrials, s’adaptaven a les necessitats i als gustos estètics dels nous temps. Les 
referències constants a l’arquitectura clàssica, combinada amb formes i materials 
d’inspiració medieval i la incorporació d’influències exòtiques de cultures orientals o 
nord europees, varen convertir la ciutat en un museu urbà d’història i modernitat. 
L’historicisme medievalitzant, representat per Elies Rogent o per un joveníssim Antoni 
Gaudí que encara pregonava formes acadèmiques i l’eclecticisme de Jeroni Boada o 
Emili Cabanyes derivaren cap a les formes més personals del Modernisme131 amb 
Josep Puig i Cadafalch.  
 
A les ciutats industrials com Mataró es va produir un important creixement demogràfic 
en el període que va des de la dècada dels anys 50 fins a 1975, fruit de les migracions 
provinents d’altres regions de l’estat. Creixements que a Mataró tripliquen la població, 
passant dels 31.642 habitants el 1950 als 92.143 habitants el 1975. Però aquests 
creixements es veuen agreujats per la manca de planejament aprovat. Mataró va ser 
una de les darreres ciutats mitjanes de Catalunya que no disposava d’un Pla General 
d’Urbanisme aprovat per a regular el creixement. És així com es configura un altre 
teixit urbà més enllà de la ciutat històrica de l’Eixample de 1878 d’Emili Cabanyes i 
Melcior de Palau. Es configura així un cinturó suburbial fora Rondes que deixa sense 
edificar terrenys més propers al nucli. Terrenys que, d’altra banda, serviran a la 
posterior especulació urbanística. 
 
Així, Mataró resta sense planejament aprovat des del 1878 fins el 1977, fet que va 
deformar l’escenari urbà i el patrimoni arquitectònic. Doncs les alçades excessives, 
segons amplada de carrer al marge de la morfologia de les illes, la profunditat 
edificable variable (25% de la longitud del solar) i del dèficit d’equipaments i espais 
lliures, van permetre dins el teixit urbà l’enderroc continuat de cases de cos i la 
construcció de cases de pisos. 
 
El Pla General d’Ordenació de 1977 va fixar la profunditat edificable de les illes (i no 
per raó del 25% de la llargària de cada solar), però va continuar essent permissiu amb 
les alçades de les construccions, que es mesuraven segons l’amplada dels carrers. Es 
produeix així un deteriorament del paisatge pels enderrocs i noves construccions, 
alhora que es produeix una pèrdua dels “contenidors d’activitats”, els teatres i les naus 
industrials. I els equipaments culturals que es van fer al segle XIX es van convertir en 
el punt de mira d’entitats bancàries, d’estalvi i grups immobiliaris. Més enllà dels espais 
d’activitats, les naus industrials, per llurs dimensions, es subdivideixen per donar 
resposta a les necessitats de nous polígons industrials. 
 
El Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de  Mataró, aprovat l’any 1983, 
és l’inici d’un procés per protegir i dinamitzar l’arquitectura de la ciutat. Els criteris que 
seguia eren els següents: protecció d’edificis, protecció d’entorns, promoure ajuts i 
subvencions, millorar la imatge urbana. Durant aquest període l’Ajuntament prioritza la 

                                                 
131 Són exemples del modernisme (a la web de l’Ajuntament hi ha un recorregut modernista 
www.mataro.cat): el Saló de Sessions o Saló de Plens de l'Ajuntament; la Casa Fonrodona; la residència 
de St. Josep; La Beneficència; Ca l'Arenas; la casa Coll i Regàs; la Presó; la casa Parera; Cases Marfà; la 
Capella del Sagrament. (Basílica de Santa Maria); El Rengle; la Botiga La Confianza; la Casa Sisternes; 
Ca l'Artigas; L'Aliança; Casa Borràs i Massó; la fàbrica Cabot i Barba; la Cooperativa Obrera Mataronesa; 
Can Boada; la Llar Cabanelles i l’Escorxador. 
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resolució de dèficits d’equipaments i espais lliures, nous polígons industrials i l’encaix 
de la perifèria urbana. 
 
El Pla d’Urbanisme de 1996 defineix un model territorial que posa límits al creixement 
urbà, estableix un model de ciutat construïda entre dues rieres, el front marítim i la 
variant de la N-II. El nou pla relliga els barris perifèrics construïts a les dècades dels 60 
i 70 i estableix la corresponent dotació d’equipaments, donant continuïtat al seu teixit 
urbà, tant entre ells, com en relació a la ciutat històrica. Paral·lelament, els nous 
polígons industrials permeten esponjar el centre, i, degut a la limitació del creixement 
urbà, augmenta el procés de substitució d’edificis dins del perímetre de rondes del XIX. 
S’observa en aquest període un accelerat procés de substitució de cases de cós, bé 
mantenint la parcel·la, bé fent agrupacions de cóssos.  
 
Fruit del PG96 es realitzen dues operacions residencials al voltant de la Via Europa i el 
Parc Central que incrementen l’oferta d’habitatges. També estan previstes actuacions 
d’habitatge dins el nucli urbà, amb la transformació de naus industrials que encara 
queden al centre. La pressió demogràfica ha accelerat el debat sobre el creixement 
urbanístic ja que l’espai urbanitzable disponible és limitat; s’haurien de sobrepassar els 
límits que queden fixats a banda i banda per les rieres de Sant Simó i Argentona i 
enfilar muntanya amunt per sobre de l’autopista. Per aconseguir els prop de 1.000 
habitatges nous que calen cada any, els últims polígons que s’estan fent a Mataró, 
Vallveric i el Rengle, en aquest darrera primera línia de mar, al solar que ocupa la 
fàbrica Iveco-Pegaso preveuen la combinació de la indústria i l’habitatge. 
 
En el PAUM en curs, es concreta i distribueix la reserva de sòl per a habitatge de 
protecció pública en els diferents sectors residencials no desenvolupats del Pla 
General i es preveu, amb una visió de conjunt, les reserves mínimes en les seves 
futures modificacions. Pel que fa al Front Marítim de Ponent, el conjunt de la Ronda 
Barceló, Iveco i el Rengle, constitueixen la transformació més important que té 
planejada la ciutat en aquest moment. Aquests tres sectors suposaran doblar els 
actuals 1.500 metres de façana marítima residencial amb una nova façana que, des de 
la Ronda Barceló fins al passeig del Rengle, ha de canviar radicalment la imatge de la 
ciutat en aquest entorn132.  

                                                 
132 INFORME ESTRATÈGIC DE MATARÓ Pla estratègic Maresme 2015. NOTES D’ENTREVISTA 
17/Juliol/2006. MCRIT i Ajuntament de Mataró. 
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2.2. el tèxtil a Vilassar de Dalt (i resta del Maresme): 

el gènere de punt 
 
A Catalunya la indústria de la llana va ser la indústria tèxtil moderna més important, 
sobretot dels segles XV al XVII. El gremi de paraires exercia un paper de empresarial i 
directiu, controlava la llana des de la compra fins la comercialització. Supeditats a 
aquests hi havia els gremis de teixidors, tintorers, abaixadors, cardadors, batedors, 
filadors i pentinadors133.  
 
La indústria del lli, del cotó i del cànem mai van tenir l’envergadura de la draperia de 
llana, cobrint només les necessitats locals. A més, els teixidors de lli, a diferència dels 
de llana, eren menestrals independents. I la indústria del cotó no va adquirir 
importància fins al segle XVIII. Des del segle XVII creixia a Europa la demanda de 
teles pintades de la Índia, Pèrsia i Xina, i de les lleis que frenaven les importacions van 
néixer les primeres manufactures d’estampats (indianes). Després de la derrota 
catalana de la Guerra de Successió (1714), la política de Felip V va provocar la 
decadència lenta de les manufactures llaneres. 
 
El creixement econòmic del segle XVII va suposar l’enriquiment de les famílies 
pageses, que van prosperar gràcies a la comercialització dels excedents agraris, 
l’acumulació de terres i les activitats rendistes. També es van enriquir les famílies de 
comerciants que proveïen de primeres matèries les indústries menestrals i 
comercialitzaven productes manufacturers, vi i aiguardent, essent així el segle XVIII el 
moment d’expansió de la viticultura catalana. Igualment, l’auge econòmic dels 
municipis de mar va suposar el canvi paulatiu de la pesca i l’ascens i consolidació 
econòmica dels grups mercantils enriquits pel comerç d’Ultramar. 
 
Al segle XVIII es va produir un important creixement quantitatiu i una diversificació 
qualitativa de les activitats menestrals protoindustrial. Les masies van començar a 
perdre protagonisme davant un sector incipient de serveis i administració. La burgesia 
mercantil va començar a perdre control sobre el procés de producció menestral, el 
volum de producció era insuficient per satisfer la demanda creixent i, en el cas de la 
indústria tèxtil, existia una disfunció tècnica entre el procés del filat i del teixit. El 
primer, molt més lent que el segon, suposava un límit que només es podia superar 
mitjançant la mecanització del procés del filat i per la concentració de la mà d’obra en 
un edifici especialitat, la fàbrica. Aquest pas, el va portar a terme una de les principals 
famílies pageses de Vilassar de Dalt, els Feliu. 
 
Amb l’entrada al segle XIX es tanca la llarga etapa agrícola i tradicional que havia 
arrencat a la Baixa Edat Mitjana. Des de 1787 fins el 1827 es situa el període estricte 
de protoindustrialització, marcat per un augment demogràfic, com a conseqüència de 
la immigració necessària per satisfer la demanda creixent de mà d’obra. A partir 
d’aquesta etapa, del lli es passa al cotó, més fàcil de filar, més higiènic i còmode, però, 
sobretot, més ben pagat. Sorgeix així el treball manual a domicili amb enginyers 
manuals i, posteriorment, la indústria domèstica, bàsicament protagonitzada per dones 
que treballaven per fabricants comerciants que repartien la matèria primera i recollien 
                                                 
133 LLEONART, P.; FABREGAT, V. (1994): El gènere de punt. El motor industrial del Maresme. Caixa 
Laietana. Gràfiques Tria, S.A. Mataró. 

Teixint la ciutat Mataró. 2007 

BORRAS, A.; GALLIFA, M. (1997): Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de 
Dalt. Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
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el fil o el teixit acabat. Que servien com a complement de les rendes agràries, a les 
quals es dedicaven els homes.  
 
El fil era una producció característica de Vilassar de Dalt, la humitat idònia per al fil, 
l’ambient rural amb mà d’obra femenina especialitzada, abundant i barata són les 
característiques que la fan possible i pròpia de Vilassar de Dalt. Prova d’això és el fet 
que l’any 1820 hi havia unes 300 dones que feien puntes, en una població que 
comptava amb 248 focs, en el seu equivalent, a totes les cases es feia punta i gairebé 
totes les noies hi devien treballar. 
 
Aquesta estructura econòmica, lligada a la producció femenina, va permetre el procés 
d’industrialització. Forçat per les exigències de la nova maquinària, es passa del treball 
domèstic al treball industrial, mitjançant la concentració tant de maquinària com del 
treball en uns llocs especialitzats, les fàbriques. A partir de la creació d’aquestes 
s’establirà una nova rigidesa d’horaris i normes que canviaran els costums i hàbits 
locals. Així, els vells teixidors de lli, fadristes de cases pageses, comerciants i 
menestrals, que van aconseguir una petita acumulació de capital, a través de 
l’acumulació de treball, de préstecs mitjançant l’aval hipotecari del patrimoni agrari o a 
partir de la seva venda, esdevindran fabricants, mentre que d’altres es proletaritzen.  
 
Tant és així, que l’any 1850 Vilassar de Dalt es va convertir en la sisena població 
industrial del Principat pel nombre de telers. S’hi comptaven 1.070 telers distribuïts 
entre trenta fabricants, amb 1634 operaris reconeguts i el 56% de la població dedicada 
al tèxtil, la proporció més alta de Catalunya. Ara bé, encara no s’havia iniciat la 
mecanització i es tractava de telers manuals, fet que els va convertir en poc 
competitius i, davant les crisis de demanda, els fabricants principals prescindirien en 
primer lloc dels seus subordinats. 
 
L’encariment de preus per la “fam de cotó”, provocada per la Guerra de Secessió 
americana (1861-1865) i la crisi de la Borsa de Barcelona (l’any 1866), provoquen un 
ambient de crisi, que dificulta l’obtenció de carbó, que resultava car i escàs. És en 
aquest context que es torna a l’energia hidràulica de les conques fluvials de l’interior i 
que suposa, a finals de segle el fracàs definitiu del vapor. Ara bé, a cavall del vapor, la 
indústria cotonera de filar i teixir va experimentar una transformació extraordinària, 
prova n’és la participació mataronina a la fira de Filadèlfia del 1876, a la universal de 
París del 1879 i a la de Barcelona del 1888. Posteriorment es va utilitzar el gas, però 
ràpidament s’inicia l’electrificació com a nova font d’energia. Els avenços tecnològics 
de principis del segle XX vindran acompanyats de la diversificació dels tipus de 
gèneres i la introducció de millores (com nous models de telers) que completaran la 
mecanització. 
 
Així, el sector tèxtil al Maresme s’organitza en forma d’un dens teixit d’empreses 
interrelacionades que constitueixen el que s’anomena un districte industrial134. Aquest 
concepte, introduït a principis del segle XX per Alfred Marshall, correspon a la idea que 
un conjunt d’empreses, generalment petites i mitjanes, poden competir amb empreses 
més grans a causa de les economies globals que es produeixen pel fet d’estar 
interrelacionades entre sí. Aquest tipus d’organització és habitual al sector del tèxtil, 
l’any 1932, a Vilassar de Dalt es comptaven 1.226 telers distribuïts entre 44 
fabricants135, es va convertir així en la capital comarcal del cotó i un dels nuclis més 
importants del país.  
 
                                                 
134 LLEONART, P.; FABREGAT, V. (1994): El gènere de punt. El motor industrial del Maresme. Caixa 
Laietana. Gràfiques Tria, S.A. Mataró. 
135 26 de cotó, 6 de llinet, 5 de lescla, 4 de seda, un de llana, un de punt i un de filatura. 
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La Guerra Civil va suposar més canvis organitzatius que d’altre tipus, degut a que 
alguns empresaris van haver de marxar les fàbriques es van col·lectivitzar, i en alguns 
casos s’hi va fabricar gèneres per a la guerra. Amb la finalització de la guerra es va 
tornar a la normalitat i es va iniciar una diversificació, protagonitzada pel gènere de 
punt, i seguit de les fibres. 
 
El gènere de punt constitueix un subsector del conjunt del tèxtil. La característica que 
el defineix és la seva forma de teixir, mentre el teixit tradicional (o a la plana) es 
constitueix mitjançant l’encreuament de fils, el gènere de punt teixeix una malla que es 
caracteritza pel fet de tenir una gran elasticitat136. 
 
L’avanç del gènere de punt es produeix arrel del desenvolupament de les fibres 
químiques i, sobretot, sintètiques. L’aparició de les fibres poliamídiques, a finals dels 
anys 50, revolucionen la fabricació de mitges i mitjons i, amb el temps, amplien llur 
camp d’aplicació. Però la fibra amb major impacte ha estat la del polièster teixida en 
“jacquard”, que ha permès que les màquines de teixir-la poguessin ser cada cop més 
ràpides, amb galgues més fines i que es comencessin a fabricar teixits de gran 
diàmetre que han possibilitat la penetració del gènere de punt en el camp del vestit. 
 
Els límits entre els teixits a la plana i el gènere de punt són difusos, però la història de 
la camisa d’home serveix de referent. Fins el 1960 només es coneixien camises de 
teixit de cotó, a partir de 1963 la camisa de gènere de punt va ser un producte d’elevat 
consum fins que els fabricants a la plana van crear un nou teixit a base de 
polièster/cotó que no calia planxar i alhora absorbia la humitat. 
 
Durant la I guerra mundial el punt va experimentar un fort creixement gràcies a 
l’equipament en maquinària que es va produir. Mataró es va concentrar en teixit amb 
màquines circulars i de confecció de tota mena de peces, mentre el Maresme Nord es 
va especialitzar en la fabricació de mitjons. Els anys seixanta, que van ser anys de 
forta expansió econòmica, van coincidir amb una conjuntura especialment favorable a 
nivell internacional del gènere de punt, que va conquerir segments importants del 
mercat anteriorment a mans dels fabricants de teixits a la plana. Aquesta etapa va 
permetre la creació de grups importants. Als anys 80 el punt representava gairebé un 
50% de l’ocupació industrial del Maresme i, la comarca concentrava un terç de la 
indústria del punt catalana i un 22% del total de l’Estat.  
 
El percentatge de població ocupada en el tèxtil sobre el total de població industrial de 
la comarca ha passat del 57% el 1975 al 47% el 1991137. I d’ençà aleshores no ha 
deixat de disminuir, amb el 40% el 1996 i el 32% el 2001. Una reducció de 8 punts 
percentuals en tant sols un quinquenni138.  
 
 

                                                 
136 LLEONART, P; MACÍAS, P; ARDÈVOL, R. (1981), Ob. Cit. 
137 LLEONART, P.; FABREGAT, V. (1994): El gènere de punt. El motor industrial del Maresme. Caixa 
Laietana. Gràfiques Tria, S.A. Mataró. 
138 Font: Seguretat Social (INE). Elaboració pròpia 
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 3. patrimoni 
 
 
Tal com cita el Pla Especial pel Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 1999, la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català diu: El patrimoni cultural és 
un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat 
nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal 
transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la 
conservació, l’acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni 
cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. La 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 9 de l’Estatut de Catalunya, i sens 
perjudici de les competències que l’article 149.1.28 de la Constitució assigna a l’Estat, 
té competència exclusiva en aquesta matèria. L’Administració local de Catalunya, 
d’acrod amb la legislació local i amb aquesta Llei, assumeixin importants atribucions 
de protecció del patrimoni cultural local, dins l’esfera de les seves competències.  
 
D’acord amb aquesta premissa la Llei detalla les mesures de foment i difusió del 
patrimoni, així com els pressupostos adequats per a la protecció i rehabilitació del 
patrimoni cultural. És per tant una obligació de l’Administració la conservació i el 
manteniment del patrimoni. Malgrat tot, és freqüent que, acollint-se als articles 75 i 76 
del Decret 1/1990, de 12 de juliol, es modifiquin139 el Pla Especial i el Catàleg tot 
modificant les proteccions d’un determinat bé catalogat. Segons aquests, l’aprovació 
de la variació del nivell de protecció i propostes d’actuació correspon a la Comissió 
d’Urbanisme, però no es requereix de processos de participació ciutadana ni de 
l’aprovació per part d’especialistes en patrimoni cultural. No és d’estranyar, per tant, 
que es produeixin desclassificacions o modificacions de la protecció en favor del 
benefici urbanístic i arquitectònic de la ciutat; al darrera de la qual hi ha sempre els 
interessos privats amb llur correlació amb els públics. 
 
Els catàlegs del patrimoni del Maresme són extensos i específics a cada municipi, i 
recullen un ampli ventall de béns: fortificacions, masies, casals, cases de cós, torres, 
fàbriques, carrers, edificis civils i religiosos, i fins i tot fonts, arbres, portes i rajoles que 
sovint es troben a la tipologia d’elements varis. Ara bé, més enllà dels catàlegs, els 
elements del patrimoni que aquí interessen són aquells que permeten potenciar nous 
escenaris urbans i, en tot cas, protegir els existents; i ser contenidors d’activitats i 
usos, tal vegada diferents als originals. Es tracta dels casals, edificis civils, naus 
industrials i cases de cós; que formen a més, el gruix dins el teixit urbà. Amb 
independència de llur inclusió al catàleg, i precisament en aquesta, la rellevància dels 
elements d’interès rau en la seva memòria històrica. En la presència i personalitat de 
llur passat i l’adaptació a les necessitats del present amb una vertadera voluntat social 
i no només d’arquitectura de façana140.  
 
Entrant en més detall, i per tal d’introduir el que posteriorment es veurà a les propostes 
de gestió social de l’habitatge en tant que conversió d’usos, s’analitzen breument els 
dos elements més habituals i característics del Maresme: la casa de cós i les naus 
industrials. 
 

                                                 
139 Aquesta referència correspon a l’Article 7. Modificacions del Capítol I Naturalesa i abast del Pla 
Especial i Catàleg de les Ordenances de Vilassar de Dalt. Servint d’exemple per a d’altres ordenances 
municipals.  
140 Vegi’s La Ciutat suplantada. Repensar Barcelona, 4ª  
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3.1. cases de cós 

 
Amb l’expansió industrial van canviar les necessitats de la població, així, l’amplitud i la 
diversitat de cambres destinades a multitud d’usos que caracteritzaven al mas ja no 
responien a les necessitats de les famílies nuclears menestrals que havien de portar a 
terme una producció especialitzada. Aleshores, es va utilitzar el cós com a mida per a 
dividir el terreny; el cós era un patró de 5 metres d’amplada i de llargària indefinida que 
tradicionalment s’utilitzava per mesurar cases i parcel·les edificables.  
 
Es van construir a partir d’aquesta mida les primeres cases de cós, les de l’època pre-
industrial (segles XVII i XVIII) eren més baixes que les del segle XIX i les seves 
façanes més simples, només tenien el portal de l’entrada i una finestra a dalt. Degut a 
la necessitat d’habitatge per al proletariat que va generar l’expansió industrial, va 
provocar la revalorització de les terres properes al nucli urbà, doncs ho eren igualment 
de les fàbriques.  
 

Imatge 3 Plànols de planta, alçats i seccions de la casa de cós realitzats per Amadeu 
Casals, arquitecte 

 
Font: Annex 2. Les cases de cós. Un patrimoni a protegir. Treball corresponent a la proposta de 
delimitació d’una àrea de rehabilitació a Vilassar de Dalt. Ajuntament de Vilassar de Dalt, febrer 

de 1996. A Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Vilassar de Dalt. 
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La casa de cós del segle XIX és l’evolució lògica de la casa de cós baixa preindustrial. 
El seu caràcter peculiar venia donat per l’amplada (un cós) i llargària (20 metres com a 
mínim). Es tracta d’estructures relativament senzilles de dues plantes, el baix de les 
quals s’acostumava a destinar a menjador, cuina, rebost i una habitació; l’eixida, la 
comuna, i el safareig (aljub) estaven coberts; i al pis de dalt hi havia la resta 
d’habitacions (una al davant, una altra al mig, i una altra al darrere). A la façana, una 
mica més alta que la de les cases de cós anteriors, hi havia el portal, una finestra 
lateral i una altra al pis. 
 
 

3.2. naus industrials  
 
Tal com s’ha vist a l’apartat del tèxtil del Maresme la rellevància de la indústria, 
especialment del sector tèxtil i més concretament del gènere de punt, són molt 
rellevants a la comarca. Els principals motors d’aquesta indústria són bàsicament dos 
municipis, Vilassar de Dalt i Mataró, que es caracteritzen per una trajectòria històrica 
que queda palesa en llurs construccions i estructures urbanes. 
 
Aquesta rellevància històrica es posa de manifest reiteradament en diferents moments: 
des de les 300 dones fent puntes dels 248 focs que consten a Vilassar de Dalt el 1820, 
al 1850 quan es va convertir en sisena població industrial del Principat pel nombre de 
telers141. I Mataró amb la participació a les fires de 1876 a Filadèlfia, a la universal de 
París del 1879 i a la de Barcelona del 1888. Arrel d’aquest pes industrial el Maresme 
esdevé una comarca bàsicament tèxtil. Als anys 80 concentrava un terç de la indústria 
del punt catalana i un 22% del total de l’Estat i només el gènere de punt representava 
gairebé un 50% de l’ocupació industrial del Maresme. 
 
I és durant la segona meitat del segle XIX i el primer quart del XX, arrel de la Revolució 
Industrial, quan es construeixen nombroses naus industrials que utilitzaven la força del 
vapor en la filatura del cotó. Aquestes fàbriques canviarien la imatge dels pobles i 
ciutats maresmencs; més enllà de les cases de cós del nucli urbà sorgiren xemeneies 
provinents de grans construccions que ocupaven illes senceres en el que serien les 
fàbriques. Aquestes construccions destacaven, i encara ara ho fan, per les seves 
dimensions, un conjunt de naus es configuren al voltant d’un espai interior i al voltant 
dels carrers que rodegen, tot configurant recintes fabrils.  
 
En funció del producte de fabricació i de l’energia que utilitzaven, les fàbriques i els 
recintes que les enclaustren tenien una estructura i una maquinària determinades. Ara 
bé, amb el temps aquestes fàbriques han deixat de funcionar, bé per causes internes 
pròpies de cada empresa, bé per les successives crisis com la dels anys 70 i els 90, 
bé per l’exportació de la producció i l’arribada d’immigració (sobretot oriental) més 
competent142.  
Però que hagin deixat de funcionar no significa que hagin perdut valor, doncs, més 
enllà del valor econòmic en tant que eina i lloc de treball per a la producció de 
determinats productes (i en dependència de la competitivitat i preu d’aquests), la 
rellevància del seu valor rau en la narració històrica que suposa. En tant que patrimoni 

                                                 
141 1.070 telers entre 30 fabricants, amb 1634 operaris reconeguts i el 56% de la població dedicada al 
tèxtil, la proporció més alta de Catalunya. L’any 1932, a Vilassar de Dalt es comptaven 1.226 telers 
distribuïts entre 44 fabricants, es va convertir així en la capital comarcal del cotó i un dels nuclis més 
importants del país. 
142 Teixint la Ciutat (2007) 
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arquitectònic i industrial, però sobretot històric i social, narra una història comuna que 
no s’ha de perdre en nom del tant desitjat disseny.  
 
I és en el conjunt d’aquests valors que cal observar aquestes naus industrials que, a 
cada any que passa cal restar-ne del còmput històric i social que explica una història 
comuna. Prova d’això és el fet que, en el cas de Mataró, el més destacat donada llur 
rellevància en tant que capital de comarca, es compten 28 fàbriques recollides a 
l’estudi del patrimoni industrial del 1998, mentre que el Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró, de 1999, tant sols cataloga 17 fàbriques. Nogensmenys, en 
determinats casos, gràcies a l’apartat de modificacions que la Llei autoritza i consta als 
Plans Especials de Patrimoni Arquitectònic, es procedeix a la modificació de la 
protecció i se’n conserva tant sols la xemeneia. 
 
Aquests canvis en la protecció dels elements catalogats, especialment dels de gran 
envergadura i dimensions, responen a diferents factors. D’una banda, la manca 
d’interès per part de la propietat de comptar amb un element catalogat i protegit, degut 
a la fal·làcia que dóna per suposat que, en una àrea urbana consolidada es podran 
realitzar les construccions amb els més quantiosos aprofitaments urbanístics, i amb 
aquests el conseqüent benefici, porta a la manca d’interès per a la conservació i 
rehabilitació dels elements protegits. No és d’estranyar doncs, que, davant tant 
frustrada possibilitat de negoci, sempre que és possible es realitzen modificacions en 
la catalogació dels edificis protegits, ja sigui a títol públic o privat, per procedir a la 
modificació de l’edifici i procedir a l’explotació de tots els aprofitaments urbanístics del 
sector. 
 
De l’altra, o en conseqüència d’aquesta, s’opta a la conservació d’algun dels elements 
que configuren el patrimoni catalogat, el cas més freqüent és el de les xemeneies. 
Aquestes permeten una doble funció, d’una banda mantenen part del patrimoni i de 
l’altra, en ser l’element arquitectònic que menys espai ocupa, permet maximitzar 
igualment els aprofitaments urbanístics del sector. Nogensmenys, una tercera funció, 
no tant manifesta, queda palesa, la força i la presència masculina d’un element sovint 
feminitzat143. La xemeneia, en tant que símbol fàl·lic és sovint l’únic element que 
perdura de les fàbriques enderrocades144.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
143 EL símbol fàl·lic perdura davant la pèrdua de LA fàbrica 
144 El Test Proyectivo Gráfico: HTP (Buck-Hammer), va aparèixer a través de Buck el 1948. Aquesta tasca 
va ser posteriorment ampliada por altres autors, especialment per Hammer el 1969. HAMMER, E (2004): 
Tests Proyectivos Gráficos. Editorial Paidós 
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Quadre 2: Fàbriques incloses a l’inventari del patrimoni industrial de Mataró 
 Fàbrica Any de 

construcció 
Superfície Qualificació urbanística 

(PGOM/96) 
Activitat industrial Activitat / estat actual Protec ció Notes 

1 Fàbrica Riera i Cia. 1780  Equipament Fàbrica d’indianes i 
teixits. Filatura de cotó 

Equipament (escola 
bressol) 

Cap  

2 Fàbrica Colomer 
germans 

Mitjans XIX 575m2 Sector residencial Gènere de punt Indústria gènere de punt Cap  

3 Fàbrica Gordils i 
Dalmau 

1838 723m2 PERI 06  Filatures Diverses empreses de 
confecció i gènere de punt 

Cap Primer vapor de 
Mataró 

4 Fàbrica Busquets i 
Sala 

1840-1844 5.700m2 PERI 02 Filatures.  Tint i acabat (a partir de 
1966) 

Cap Autor Gaspar 
Collet, Leandro 
Pons 

5 Fàbrica Colomer 
germans 

Mitjans XIX  Sector residencial Gènere de punt. 
Diversos tallers. 

Rehabilitada habitatges 
privats. 

Cap Medalla  de Plata 
EXPO 1888 (BCN) i 
1900 (París) 

6 Fàbrica Martorell, 
Batlle i Cia 

1851 430m2 Sector residencial Gènere de punt. Farmàcia, taller pintura i 
taller tèxtil. 

Cap Autor Joan Seda 

7 Fàbrica Minguell 1854  Sector de remodelació 5-
07 i 5-08 

Filats i gènere de punt. Diverses Cap  

8 Bòvila del Camí de mig 1855  PEMU 01 Bòbila Enderrocada Cap  
9 Fàbrica Fàbregas 1856 10.000m2 PEMU 05 Filats i teixits. Capses de cartró i 

manipulació de paper 
Cap  

10 Fàbrica Mauri Mitjans XIX 975m2 Sector residencial Gènere de punt de cotó. Fabricació d’envasos i 
embalatges cartró 

Cap  

11 Cooperativa la Obrera 
Mataronense 

1875 i 1883 7.215m2 UA-52 Filats i gènere de punt. Cap Nivell A Autors Brunet, 
Antoni Gaudí 

12 Manufactures Ribas i 
Julià 

1883  Sector residencial Gènere de punt, tints i 
acabats. 

Diverses empreses del 
gènere de punt 

Cap  

13 Fàbrica de Can Marfà Últim terç 
XIX 

6.795m2 Equipament Gènere de punt. Dependències de 
l’Hospital de Mataró i de 
TVM magatzem de 
gegants 

Nivell B Futur museu del 
gènere de punt 
(conveni 1996) 

14 Fàbrica Ymbern Finals XIX  Industrial. Zona d’indústria 
urbana entre mitgeres 

Fàbrica de farines, 
posteriorment gènere de 
punt 

Industrial. Diverses 
empreses 

Nivell C  

15 Fàbrica Cabot i Barba 1889 1.600m2 Sector residencial Gènere de punt. Industrial. Fabricació de fil 
per cosir 

Cap Autor Eduard Culla 
Ampliació de Puig i 
Cadafalch 
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16 Fàbrica Fontdevila i 
Torres. Ca la boja 

1890-1990  Sector de 
reindustrialització 2b-04 

Gènere de punt Subdividida i llogada a 
empreses 

Cap  

17 Fundició Roure, 
Bombardó i Cia. 

1900 aprox.  Sector residencial Fundició ferro i 
construcció maquinària 

Subdividida: importació-
exportació gènere de punt 

Cap  

18 Fàbrica Trias i Carrau 1905  Sector residencial Gènere de punt Se’n conserva una part 
transformada en 
habitatges 

Cap Autor Eduard 
Ferrés. Façana 
conservada 

19 Fàbrica can Gassol 1906  Sector de 
reindustrialització 2b-06 

Gènere de punt i mitges Enderrocada Cap  

20 Fàbrica Masó 1911 aprox.  Zona d’eixample antic (1b) Mitges i calceteria. 
Gènere punt 

Gimnàs, Taller de joieria i 
estudi d’arquitectura 

Cap Autor Lluís Gallifa i 
Grezner 

21 Fàbrica Can Clavell 1917  Industrial. Zona d’indústria 
urbana entre mitgeres 

Fàbrica de bombetes. 
Confecció de peces de 
vestir 

 Cap  

22 Fàbrica Cabot i Cabot 1918 540m2 Sector residencial Gènere de punt Fàbrica de fi per cosir Cap Autor Lluís Gallifa i 
Grezner 

23 Fàbrica Fàbregas i de 
Caralt 

1920 aprox. 297m2 en 
planta 

Sector de 
reindustrialització 2b-03 

Fàbrica de paper Enderrocada/ traslladada. 
Ubicació centre comercial 

Xemeneia 
Nivell C 

 

24 Fàbrica Clement Marot 1921 aprox. 12.000m2 
aprox. 

Sector de 
reindustrialització 2b-05 

Tint i  blanqueig de filats 
i teixits 

Tint i acabat Cap  

25 Fàbrica Martí Pascual 1925 aprox.  Sector de 
reindustrialització 2b-04 

Fabricació de calceteria Fabricació de calceteria Cap Autor: Caietà 
Cabanyes 

26 Magatzem Sànchez, 
Costafreda i Codina 

1930 700m2 
aprox. 

PERI-04 Fàbrica de galetes, 
confiteria i pastisseria 

Subdividida i ocupada per 
comerços, un bar i un 
taller 

Cap Autor Lluís Gallifa i 
Grezner 

27 Farinera Ylla i Aliberch 1948 3.650m2 
construïts 

Industrial. Zona d’indústria 
urbana entre mitgeres 

Fàbrica de farines Magatzem i 
concessionaris de cotxes. 
Conjunt de fàbriques i 
habitatges 

Cap Autor Lluís Gallifa i 
Grezner 

28 Fàbrica Amich Mas 1952  Sector de remodelació 5-
03 

Gènere de punt, 
calceteria 

Gènere de punt Cap Autor: Sixte Illescas 

Font: inventari del patrimoni industrial de Mataró145 i actualització d’algunes fàbriques enderrocades. Elaboració pròpia 
 
 
 
 

                                                 
145 Inventari del patrimoni industrial de Mataró 
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Quadre 3: llistat de fàbriques incloses a l’inventari del patrimoni industrial de Mataró i al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró 

Fàbriques incloses a l’inventari del 
Patrimoni industrial (1998) 

Fàbriques incloses al Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 1999 

Xemeneies incloses al Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 1999 

Fàbrica Riera i Cia.   
Fàbrica Colomer germans   
Fàbrica Gordils i Dalmau Fàbrica Gordils i Dalmau Fàbrica Gordils i Dalmau 
Fàbrica Busquets i Sala   
Fàbrica Colomer germans Fàbrica Colomer germans Fàbrica Colomer germans 
Fàbrica Martorell, Batlle i Cia Fàbrica Martorell, Batlle i Cia  
Fàbrica Minguell Fàbrica Minguell Fàbrica Minguell 
Bòvila del Camí de mig Bòvila del Camí de mig  
Fàbrica Fàbregas Fàbrica Fàbregas Fàbrica Fàbregas 
Fàbrica Mauri Fàbrica Mauri  
Cooperativa la Obrera Mataronense Cooperativa la Obrera Mataronense Cooperativa la Obrera Mataronense 
Manufactures Ribas i Julià   Manufactures Ribas i Julià 
Fàbrica de Can Marfà Fàbrica de Can Marfà Fàbrica de Can Marfà 
Fàbrica Ymbern Fàbrica Ymbern Fàbrica Ymbern 
Fàbrica Cabot i Barba Fàbrica Cabot i Barba   
Fàbrica Fontdevila i Torres. Ca la boja Fàbrica Fontdevila i Torres. Ca la boja  
Fundició Roure, Bombardó i Cia.   
Fàbrica Trias i Carrau   
Fàbrica can Gassol Fàbrica can Gassol  
Fàbrica Masó Fàbrica Masó  
Fàbrica Can Clavell   
Fàbrica Cabot i Cabot Fàbrica Cabot i Cabot  
Fàbrica Fàbregas i de Caralt Fàbrica Fàbregas i de Caralt Fàbrica Fàbregas i de Caralt 
Fàbrica Clement Marot  Fàbrica Clement Marot 
Fàbrica Martí Pascual   
Magatzem Sànchez, Costafreda i Codina   
Farinera Ylla i Aliberch Farinera Ylla i Aliberch  
Fàbrica Amich Mas   
  Fàbrica Tinex 

Font: inventari del patrimoni industrial de Mataró (1998) i Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 1999. Elaboració pròpia 
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Quadre 4 Fàbriques i Xemeneies incloses al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Vilassar de Dalt. 1997 

 

 

 

 

 

 

 

Font:  Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Vilassar de Dalt. 1997. Elaboració pròpia 

Fàbriques incloses al Pla 
Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Vilassar de 
Dalt. 1997 

Xemeneies incloses al  Pla 
Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Vilassar de 
Dalt. 1997 

Cal Garbat Cal Garbat 
Les Sedes  
Can Manyé  
Can Bitllets  
La Tela  
Can Xinco  
Can Ribot  
Ca l’Amadeu  
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Mapa 5 Plànol de les fàbriques incloses al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 1999. 

 
Antiga fàbrica Gordils i Dalmau 
Fàbrica Colomer Germans 
Antiga Fàbrica Martorell, Batlle i Cia 
Antiga Fàbrica Minguell 
Bòbila del Camí del Mig 
Fàbrica Fàbregas 
Antiga Fàbrica Mauri 
Cooperativa La Obrera Mataronense
Can Marfà 
Ca l’Ymbern 
Antiga Fàbrica Cabot i Barba 
Antiga Fàbrica Fontdevila i Torres 
Antiga Fàbrica Borràs i Masó 
Fàbrica Gassol 
Antiga Fàbrica Cabot i Cabot 
Antiga Fàbrica Fàbregas i de Caralt  
Farinera Ylla Aliberch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 1999. 
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V.II. dades secundàries 
 

1. introducció 
 
 
Tal com s’ha fet per la Regió Metropolitana de Barcelona, en aquest cas també es 
realitza una anàlisi quantitativa per la comarca del Maresme. Com en l’apartat anterior 
ja s’analitza la comarca juntament amb la resta que conformen el conjunt de la RMB, 
en aquest cas només s’analitzen aquells aspectes que es considerin rellevants. 
 
Per al Maresme, sempre que les dades siguin significatives, l’anàlisi es dividirà en tres 
àmbits territorials, a saber el Baix Maresme, el Maresme Central i l’Alt Maresme, que 
alhora es compararan amb el total de la comarca i de la RMB. Els municipis que 
conformen les tres regions infracomarcals són, per al Baix Maresme: Alella, Cabrils, 
Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, 
Vilassar de Mar (els més propers a Barcelona); per al Maresme Central: Argentona, 
Cabrera de Mar, Caldes d'Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt (que rodegen Mataró); i per a l’Alt Maresme: Arenys de Mar, 
Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera. 
 
A més, sempre que sigui significatiu s’afegirà l’anàlisi de la comarca per municipis 
segons la grandària d’aquests, i en aquells casos que les dades no siguin 
significativament representatives només s’analitzarà el total comarcal i de la RMB. Ara 
bé, malgrat l’estructura d’aquest apartat coincideixi amb la de l’anterior, quan l’anàlisi 
detallat de la comarca no tingui diferències significatives amb l’apartat referent a la 
RMB i llurs comarques, s’ometrà l’anàlisi per no reiterar-lo. 
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2. població 
 
 
El creixement de població que s’ha produït les dues darreres dècades al conjunt de la 
RMB i més concretament a les zones més desenvolupades s’ha manifestat amb més 
consistència als municipis del voltant de Barcelona i del primer cinturó; que, arrel de 
l’increment dels preus des de les olimpíades de 1992 i fins a dia d’avui, expulsen cada 
cop més població (sobretot jove) que no es pot permetre el cost d’un habitatge a 
Barcelona. A aquest moviment migratori intermunicipal s’hi afegeix tant la immigració 
estrangera com la població que cerca una millor qualitat de vida i que, amb les millores 
amb els mitjans de transport i de comunicacions, la troba a municipis més allunyats.  
 
Aquest és el cas del maresme, que ha incrementat la seva població en un 51,8% 
durant les dues darreres dècades, gairebé quatre cops més que la RMB (que ha 
incrementat en un 14,5%). 
 

Taula 31 Evolució de la població 1986-2006 

1986 1991 1996 2001 2006 Total %
Baix Maresme 78.347 92.155 103.562 114.955 125.116 46.769 59,69
Maresme Central 116.619 120.993 126.993 137.232 156.044 39.425 33,81
Alt Maresme 74.536 79.955 88.336 104.358 127.965 53.429 71,68
Total Maresme 269.502 293.103 318.891 356.545 409.125 139.623 51,81
Total RMB 4.229.527 4.264.422 4.228.048 4.390.390 4.841.365 611.838 14,47

Creixement 1986-2006

 
Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
Ara bé, al Maresme aquest creixement és progressiu, amb un elevat increment de 
població durant la darrera dècada, especialment a la segona meitat; mentre que la 
RMB només incrementa la població en el darrer període.  
 
Pel que fa a la distribució del creixement en els tres àmbits de la comarca es 
distingeixen els dos períodes per un diferent creixement de la població entre la zona 
nord i sud, mentre la zona central té un creixement més moderat i equilibrat entre 
ambdós períodes. Durant la primera dècada  (1986-1996) el creixement és més intens 
a la zona del baix Maresme, però durant la segona (1996-2006), malgrat l’elevat 
creixement al conjunt de la comarca, es capgiren els torns amb un creixement més 
pronunciat a l’alt Maresme. 
 
S’inverteix així la dinàmica de creixement de la població, que en un primer moment ho 
fa a la zona més propera a Barcelona (baix Maresme) i en el darrer període es 
trasllada a la zona més llunyana (alt Maresme). La zona central, en canvi, té un 
comportament més semblant al de l’alt Maresme tot i ser més moderat. Donada 
l’elevada rellevància que pren la ciutat de Mataró, el creixement més elevat es 
produeix el segon període, amb la edificació de la zona de la Via Europa i l’arribada de 
població immigrant a partir de 2001. 
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Mapa 6 Evolució de la població 1986-2006 (%) 

 
Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
Pel que fa al creixement de la població en termes de grandària de municipi cal 
destacar que, tal com succeeix al conjunt de la RMB el creixement s’intensifica com 
més petit és el municipi, no només perquè proporcionalment creixen més que els més 
grans sinó perquè aquest creixement percentual també afecta en major mesura llur 
població, car disposen d’un contingent inferior i més vulnerable que els grans 
municipis. No obstant això, cal destacar l’elevat creixement dels municipis petits i 
mitjans molt superiors al de la ciutat de Mataró.  
 

Taula 32 Evolució de la població del Maresme segons grandària municipal1986-2006 

1986 1991 1996 2001 2006 Total %
<2000 2.832 3.218 4.205 5.332 6.941 4.109 145,09
2000-9999 58.515 67.907 80.562 97.610 113.782 55.267 94,45
10000-49999 108.134 120.468 132.106 147.245 169.654 61.520 56,89
Mataró 100.021 101.510 102.018 106.358 118.748 18.727 18,72
Maresme 269.502 293.103 318.891 356.545 409.125 139.623 51,81
RMB 4.229.527 4.264.422 4.228.048 4.390.390 4.841.365 611.838 14,47

Creixement 1986-2006

 
Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
Aquest creixement s’accentua en el cas dels joves, sobretot en tractar-se dels de més 
edat (o en edat d’emancipació estable, d’entre 25 i 34 anys). Mentre la RMB només 
experimenta un creixement de població jove del segon grup d’edat, doncs del primer 
no només no incrementa sinó que decreix un 24%, al Maresme incrementa un 7% el 
primer grup d’edat (15-24 anys) i un 81% el segon.   
 

 

 
 
 
 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 184

Gràfic 47 Evolució de la població jove del Maresme i la RMB 1986-2006 (Índex 100) 
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Joventut 25-34 Maresme Joventut 25-34 RMB
 

Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 
 
Ara bé, el comportament del creixement en aquest cas també és diferent en funció de 
l’àmbit. Així, mentre la població en termes generals incrementa entre un 34% i un 72%, 
en el cas de la població jove el creixement és diferent segons el grup d’edat del qual 
es tracti. Igual que el creixement de la població en general, la zona central és la que 
menys canvis manifesta. 
 

Taula 33 Evolució de la població jove 1986-2006 

1986 1991 1996 2001 2006 1986 1991 1996 2001 2006
Baix Maresme 12.072 15.527 17.120 15.337 13.928 15,37 12.079 14.279 16.408 19.547 20.530 69,96
Maresme Central 19.223 20.903 21.239 19.202 18.402 -4,27 17.666 19.075 20.992 24.543 28.807 63,06
Alt Maresme 11.834 13.218 13.867 13.269 13.785 16,49 10.348 12.174 14.354 18.070 23.521 127,30
Total Maresme 43.129 49.648 52.226 47.808 46.115 6,92 40.093 45.528 51.754 62.160 72.858 81,72
Total RMB 685.446 725.423 687.437 568.918 523.025 -23,70 604.667 641.940 671.872 773.184 897.192 48,38

Joventut en edat de primera emancipació Joventut en edat d'emancipació estable
Taxa de 

creixement (%)
Taxa de 

creixement (%)

 
Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 

Tal com s’aprecia a la taula 3 i al gràfic 2, en tots els àmbits el grup de joves que més 
incrementa és el de més edat. Aquest fet es deu, sobretot per l’elevat contingent de 
població d’aquest rang d’edat, doncs es tracta dels darrers naixements de la generació 
del Baby Boom, fet que queda palès en l’elevat increment en tots els àmbits territorials. 
A més, cal afegir la repercussió que ha tingut la immigració en el col·lectiu de joves, 
doncs gran part d’aquests comprèn aquesta edat.  
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Gràfic 48 Evolució de la població jove de les tres àrees del Maresme 1986-2006 
(Índex100) 
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Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 

 
Cal destacar l’elevat increment de població jove de tots dos grups d’edat que 
incrementa en una proporció molt superior que la del conjunt de la Regió 
Metropolitana. Essent l’alt Maresme el que més incrementa en població jove i la zona 
central la que menys incrementa, amb una reducció del 4,3% del primer grup d’edat. 
Ara bé, aquesta reducció de població jove en edat de primera emancipació respon a 
llur condició urbana, doncs inclou la ciutat de Mataró que és la protagonista d’aquest 
decreixement. Tot i la reducció de població jove en la zona central a partir de la 
segona dècada, aquesta no és tant acusada com a d’altres ciutats i zones urbanes, 
doncs és molt inferior a la reducció que pateixen Barcelona o la Regió Metropolitana. 
 
Gràfic 49 Evolució de la població jove del Maresme segons grandària municipal 1986-

2006 (Índex 100) 
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Font: IDESCAT, dades de censos i padrons. Elaboració pròpia 
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Tal com s’apuntava amb el quadre i el gràfic anterior, com més gran és el municipi 
menys incrementa la població jove, especialment la de 15 a 24 anys, que té un 
creixement inferior que la de més edat. Així doncs, l’increment de la població jove 
també depèn de llur condició urbana. 
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3. habitatge 
 
 
Tal com s’apreciava al capítol anterior el Maresme és la única comarca amb un 
increment d’habitatges equilibrat al creixement de la població, la resta incrementen 
entre 5 i 20 punts percentuals més que la població. Contràriament, la RMB incrementa 
el nombre d’habitatges en més de sis cops del que ho ha fet la població. 
 
Ara bé, atenent als diferents àmbits de la comarca aquest equilibri no es manté, doncs 
resulta de la suma de les diferències dels tres àmbits. La zona del baix Maresme és la 
que té menys diferències entre l’increment de població i el d’habitatges, doncs només 
varien en sis punts percentuals en favor de la població. Aquest fet es deu a que gran 
part de l’increment de la població ha convertit la segona residència en habitual, i d’altra 
banda és la zona que menys habitatges incrementa. Molt semblant a la situació de la 
zona situada més al sud és la de l’alt Maresme, que també incrementa més la població 
que els habitatges, tot i que en aquest cas manté la mateixa relació amb la zona 
anterior pel que fa als habitatges però incrementa la població en un 30,5%, gairebé 6 
punts percentuals més que l’anterior. Degut a l’elevat creixement de la zona del sud 
als vuitanta i el major creixement de la zona nord a finals dels noranta l’alt Maresme és 
la zona que té un major increment de població durant la darrera dècada censal. 

 

Taula 34 Taxa de creixement dels habitatges i la població 1991-2001 
Habitatges 

1991
Habitatges 

2001
Taxa de 

creixement (%)
Població 

1991
Població 

2001
Taxa de 

creixement (%)
Baix Maresme 43.682 51.854 18,71 92.155 114.955 24,74
Maresme Central 50.037 64.353 28,61 120.993 137.232 13,42
Alt Maresme 52.943 63.377 19,71 79.955 104.358 30,52
Total Maresme 146.662 179.584 22,45 293.103 356.545 21,64
Total RMB 1.730.476 2.063.975 19,27 4.264.422 4.390.390 2,95  

Font: INE, dades del cens de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 
 

En canvi, la zona central, protagonitzada per Mataró, té un comportament invers al de 
les dues zones limítrofes, en aquest cas es produeix un increment dels habitatges que 
en termes percentuals es situa en poc més del doble de l’increment de la població. 
Aquest fet es deu sobretot a la millora del parc d’habitatges de la ciutat i a la creació 
de noves zones residencials com és la Via Europa i la millora de Cerdanyola, la Llàntia 
o Cirera. 
 

Taula 35 Taxa de creixement dels habitatges i la població segons grandària municipal 
1991-2001 

Habitatges 
1991

Habitatges 
2001

Taxa de 
creixement (%)

Població 
1991

Població 
2001

Taxa de 
creixement (%)

<2000 3.468 3.750 8,13 3.218 5.332 65,69
2000-9999 37.640 48.019 27,57 67.907 97.610 43,74
10000-49999 69.333 81.095 16,96 120.468 147.245 22,23
Mataró 36.221 46.720 28,99 101.510 106.358 4,78
Total Maresme 146.662 179.584 22,45 293.103 356.545 21,64
Total RMB 1.730.476 2.063.975 19,27 4.264.422 4.390.390 2,95  

Font: INE i IDESCAT, dades del cens de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 
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En aquest cas s’aprecien clares diferències en termes de grandària municipal, quan 
l’increment de població és superior als municipis més petits i es redueix a mida que 
incrementa llur grandària. Per contra, l’increment d’habitatges no respon a aquesta 
relació, en totes les agrupacions de municipis incrementa la població per sobre del que 
ho fan els habitatges; és per tant, en gran part, l’ocupació de les segones residències 
com a principals als municipis més petits. Mentre a partir dels 2000 habitants la 
diferència entre ambdós creixements es redueix, amb un major increment d’habitatges 
que en el cas anterior, mantenint una relació més equilibrada entre l’increment 
d’aquests i el de la població, encara superior. Finalment, tal com s’apreciava a la taula 
anterior, Mataró incrementa en major proporció llurs habitatges que llur població. 
 

Mapa 7 Evolució dels habitatges entre 1991 i 2001 

 
Font: INE, dades del cens de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
Si bé la situació d’ambdues zones limítrofes amb la zona central tenen un 
comportament similar pel que fa a la relació entre el creixement dels habitatges i la 
població, a escala municipal s’aprecien diferències significatives. Els municipis de la 
zona Sud experimenten un creixement d’habitatges al voltant del 10-25%, excepte 
Tiana i Montgat, que incrementen entre un 25 i un 50% llurs habitatges. En canvi, la 
zona Nord, té un creixement més desigual entre els municipis que el conformen, amb 
Palafolls com a capdavanter pel que fa al creixement d’habitatges (amb un 51%) i Sant 
Pol (34%) i Malgrat de Mar (29%) que el segueixen; d’altra banda hi ha Sant Iscle de 
Vallalta que redueix la seva proporció d’habitatges i Sant Cebrià de Vallalta i Pineda de 
Mar que incrementen els seus habitatges en menys d’un 10%. 
 
Finalment, els municipis de la zona central que limiten amb ambdues zones limítrofes 
són els que menys habitatges incrementen, menys d’un 10% els municipis situats més 
al sud i entre un 10 i un 25% els del nord. Dosrius és el municipi que més habitatges 
incrementa (un 69%) en tot el Maresme, juntament amb el creixement d’entre el 25% i 
el 50% de la resta de municipis de la zona central (Argentona 32%, Mataró 29% i Sant 
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Andreu de Llavaneres 39%), s’aprecia un major creixement en aquesta zona, molt per 
sobre de l’increment de població. 
 
Ara bé, la naturalesa d’aquests habitatges també ha canviat en favor de l’increment 
dels principals i els vacants i la menor presència dels secundaris, el qual posa de 
manifest el canvi que ha experimentat el Maresme, de la tradició com a segona 
residència a tornar-se una zona de residència habitual. La tendència del Maresme, 
però, no es correspon amb la del conjunt de la RMB, doncs si el primer incrementa la 
presència dels habitatges principals i els vacants, la segona és, tot i que en 
percentatges poc significatius, inversa a l’anterior.  

 

Taula 36 Tipologies dels habitatges familiars 1991 i 2001 (%) 

Principals Secundaris Vacants Principals Secundaris Vacants
Baix Maresme 64,19 27,61 7,33 75,81 15,71 7,95
Maresme Central 74,50 16,57 8,65 75,21 8,71 15,62
Alt Maresme 47,77 33,07 18,90 59,80 23,76 15,49
Total Maresme 61,78 25,81 11,96 69,95 16,04 13,36
Total RMB 78,93 9,60 11,19 77,88 8,28 13,12

1991 2001

 
Font: INE, dades del cens de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
Malgrat la principalitat dels habitatges de la comarca es manifesti en totes les zones, 
entre aquestes el comportament és diferent. La zona central és la que menys canvis 
presenta, reduint sobretot la proporció d’habitatges secundaris i incrementant-la 
gairebé en la mateixa proporció els vacants. La zona del baix Maresme, en canvi, ha 
convertit gairebé la totalitat del percentatge en que han disminuït els habitatges 
secundaris en principals, incrementant aquests darrers en 11 punts percentuals (amb 
un 75,8% dels habitatges principals). La zona nord, presenta pocs canvis respecte les 
altres zones, en canvi, passa de tenir menys de la meitat dels habitatges principals 
(47,8%) a una situació similar a la de la zona sud el 1991 (amb menys proporció 
d’habitatges principals i més de vacants). Malgrat la rellevància d’aquests canvis, 
manté unes proporcions diferents a les de les altres zones, amb una encara molt 
elevada presència de segones residències i d’habitatges vacants. 
 

Taula 37 Tipologies dels habitatges familiars segons grandària municipal 1991 i 2001 

Principals Secundaris Vacants Principals Secundaris Vacants
<2000 30,39 67,47 2,10 54,53 25,55 19,87
2000-9999 53,92 37,45 7,57 68,36 20,79 10,69
10000-49999 54,56 29,50 15,69 65,22 20,76 12,99
Mataró 86,78 2,67 10,31 81,01 2,23 16,21
Total Maresme 61,78 25,81 11,96 69,95 16,04 13,36
Total RMB 78,93 9,60 11,19 77,88 8,28 13,12

1991 2001

 
Font: INE, dades del cens de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
La grandària municipal en aquest cas és determinant per entendre la distribució de la 
població i l’increment de la mateixa, doncs les segones residències es concentren 
sobretot als municipis més petits que, alhora són els que més canvis han 
experimentat. La reducció d’habitatges secundaris en favor de primeres residències i 
habitatges vacants posa de manifest la ubicació de l’increment de població dels 
municipis més petits a les segones residències. En segon lloc, sorprèn l’elevat 
percentatge d’habitatges vacants, superior al de 1991, no tant pel fet que incrementin 
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llur presència en els municipis més petits com pel fet que aquests han maximitzat la 
presència dels mateixos.  
 
Si bé el creixement dels habitatges del Maresme entre 1991 i el 2001 està al voltant 
del 22%, els habitatges protegits disten molt d’aquests valors. A banda de la dificultat 
per a l’obtenció de dades referents als habitatges protegits a nivell municipal, doncs 
només se n’han trobat des de l’any 2000 i de 14 municipis dels 30 que conformen la 
comarca. 
 

Taula 38 Habitatges lliures, protegits i total 2000-2005  (valors i percentatges) 
HPO Lliures Total

N 332 4164 4496
% 7,38 92,62 100,00

N 127 7325 7452
% 1,70 98,30 100,00

N 382 10063 10445
% 3,66 96,34 100,00

N 841 21552 22393
% 3,76 96,24 100,00

N 15946 176637 192583
% 8,28 91,72 100,00

Baix Maresme

Maresme Central

Alt Maresme

Total Maresme

Total RMB
 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge Generalitat de Catalunya, elaboració pròpia 
 
Tal com s’aprecia a la taula 5, tant la RMB com el Maresme durant els darrers cinc 
anys han tingut molt poca tradició pel que fa a la construcció d’habitatges protegits. 
Amb un 8,28% i un 3,76% d’habitatges protegits respecte el total respectivament, el 
segon percentatge representa menys de la meitat del primer, malgrat l’increment 
d’habitatges sigui proporcionalment superior que el primer. 
 
A més, gairebé la meitat (el 45%) dels habitatges protegits que es creen al Maresme 
entre el 2000 i el 2005, pertanyen a la zona Nord; tot i que és més significatiu el fet que 
el 7,4% dels habitatges de la zona sud siguin protegits, doncs si bé és similar el valor 
absolut d’aquests en ambdues zones, no ho és llur significativitat, doncs a la zona nord 
només representen el 3,7% dels habitatges construïts. Entre els habitatges protegits 
de la zona nord i els de la zona sud (que representen el 39% del total) gairebé 
completen el total de la comarca, doncs la zona central només conté el 15% dels 
habitatges protegits, el qual representa l’1,7% del total d’habitatges construïts. 
 
Taula 39 Taula 40 Habitatges lliures, protegits i total segons grandària municipal 2000-

2005 
HPO Lliures Total

N 1 593 594
% 0,17 99,83 100,00

N 355 7393 7748
% 4,58 95,42 100,00

N 360 8599 8959
% 4,02 95,98 100,00

N 125 4967 5092
% 2,45 97,55 100,00

N 841 21552 22393
% 3,76 96,24 100,00

N 15946 176637 192583
% 8,28 91,72 100,00Total RMB

2.000 - 9.999

<2000

10.000 - 49.999

Mataró

Total Maresme

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge Generalitat de Catalunya, elaboració pròpia 
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Ara bé, segons grandària municipal el percentatge d’habitatges protegits destaca per 
la seva manca de representativitat, no tant als municipis més petits, com a la ciutat de 
Mataró. Així doncs, malgrat la creixent intervenció de l’ajuntament de Mataró 
(mitjançant PUMSA i ProHabitatge), la repercussió dels habitatges protegits en els 
darrers anys pràcticament no han tingut repercussió. Mentre que els municipis mitjans i 
grans tenen una major proporció de nous habitatges protegits (al voltant del 4 i el 5%). 
 

Mapa 8 Percentatge d’habitatges protegits 2000-2005 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge Generalitat de Catalunya, elaboració pròpia 

 
Ara bé, atenent a la distribució municipal d’aquests habitatges, i tenint en compte que, 
segons les dades de la Generalitat de Catalunya, la meitat (16 de 30) dels municipis 
del Maresme no han construït cap habitatge protegit en els darrers cinc anys, cal 
destacar que els únics que s’han construït a la zona central són a Mataró, Dosrius i 
Caldetes. 
 
Malgrat que la zona Nord és la que té més habitatges protegits, aquests es reparteixen 
en quatre municipis, Canet, Palafolls, Santa Susanna i Tordera. Així, prenen major 
rellevància els habitatges protegits del Baix Maresme, que es reparteixen en gairebé 
tots els municipis (7 de 10), tant sols Cabrils, el Masnou i Premià de Mar no n’han 
construït cap. Mentre Alella és el que menys n’ha construït, Vilassar de Dalt és el que 
més, seguit de Montgat i Tiana. 
 
Si bé aquesta situació mostra una clara manca d’actuació per part de l’administració 
local i els ens municipals respecte la política urbanística i d’habitatge, la situació 
s’agreuja en observar l’evolució del preu de l’habitatge.  
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Gràfic 50 Evolució del preu de l’habitatge per zones 1992-2004 
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Font: Ministerio de Fomento. Elaboració pròpia 
 
L’habitatge ha incrementat el seu preu en els tres darrers quinquennis a tot l’estat, 
però si s’analitza l’evolució de la RMB i de les tres zones del Maresme s’aprecien 
diferències, sobretot entre 1992 i 1994, 1995 i 1997 i 2001 i 2004, en què incrementen 
per sobre de la mitjana de la RMB. Generalment la zona que incrementa en major 
proporció el preu de l’habitatge és la zona nord, seguida de la central i del Baix 
Maresme. Sorprèn doncs, que es produeixi la relació a les diferents zones en què a 
major increment de preus menor proporció d’habitatges protegits es construeixen, fet 
que dificulta l’accés a l’habitatge, especialment a les persones amb menys recursos 
econòmics. 
 

Gràfic 51 evolució dels preus de l’oferta d’habitatges de propietat al Maresme 
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Font: dades de la revista la Clau (maig i novembre de 2005), la Sélection Inmobilière (maig 
2006 i Genève) i Inmomaresme (novembre 2006). Elaboració Oriol Bellot 
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Mitjançant l’anàlisi dels preus dels habitatges del Maresme segons règim de tinença i 
superfície dels darrers anys, s’aprecia com l’oferta d’habitatges mostra un creixent 
increment de preus en els darrers períodes analitzats. Però si bé és cert que una de 
les estratègies per reduir els preus dels habitatges és reduir la superfície, tal com 
s’aprecia al gràfic anterior, els habitatges proporcionalment més cars són els de 
menors dimensions. Doncs el preu del m2 es redueix a mida que incrementa la 
superfície; el qual dificulta l’estratègia de la reducció de la superfície com a forma 
d’adquisició d’un habitatge assequible. 
 
Per si això no fos suficient els habitatges de lloguer mostren la mateixa relació, amb el 
qual els habitatges de menors superfícies tenen preus percentualment molt elevats en 
relació als de majors superfícies. Es donen ofertes d’habitatges de reduïdes 
dimensions (de menys de 50m2) amb preus desorbitats, doncs les ofertes d’habitatges 
de lloguer de menys de 500€ són pràcticament inexistents. 
 

Taula 41 evolució dels preus de l’oferta d’habitatges de propietat al Maresme 

Superfície 
mitjana (m2) Preu mitjà (€) Preu mitjà 

(€/m2)

Taxa 
increment 

(%)
Maig 05 72,48 245,09 3,38 -
Novembre 05 138,18 401,01 2,90 -14,18
Maig 06 125,91 405,96 3,22 11,10
Novembre 06 101,41 385,35 3,80 17,86
Maig 07 101,97 390,48 3,83 0,78
Juliol 07 70,63 288,21 4,08 6,56
 Octubre 07 103,01 394,74 3,83 -6,09  

Font: dades de la revista la Clau (maig i novembre de 2005), la Sélection Inmobilière (maig 
2006) i Inmomaresme (novembre 2006) Elaboració Oriol Bellot i Anna Garcia 

 
Pel que fa a l’evolució dels preus durant els darrers anys, si bé és cert que el gràfic 
mostra una evolució ascendent, tal com s’aprecia al quadre, comença a veure’s una 
ralentització dels preus durant el 2007. Per tant, donada aquesta ralentització amb 
expectatives de maximització i inclús reducció dels preus, una bona opció per accedir 
a un habitatge de propietat sense retardar l’emancipació és accedir a un habitatge de 
lloguer mentre els preus descendeixen. 
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Gràfic 52 Evolució dels preus de l’oferta d’habitatges de lloguer al Maresme 
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Font: Idealista. Elaboració pròpia 
 
En aquest cas s’aprecia una esperançadora evolució dels preus dels lloguers, amb la 
segona i consecutiva reducció del preu mitjà del m2 en els dos darrers trimestres de 
2007. Fet que posa a lloc la llei de l’oferta i la demanda, amb una reducció dels preus 
com a conseqüència de la major demanda. Donat que cada cop costa més de vendre 
els habitatges és previsible que davant la pressió econòmica que suposa el 
manteniment de l’habitatge per part d’aquelles persones que el volen vendre per llurs 
dificultats econòmiques, fa pensar en un augment de l’oferta i una possible reiterada 
reducció dels preus per m2.  
 

Taula 42 Evolució dels preus de l’oferta d’habitatges de lloguer al Maresme 

Superfície 
mitjana (m2)

Preu mitjà 
(€)

Preu mitjà 
(€/m2)

Taxa 
increment (%)

IV 2006 107,75 861,97 9,07 -
I 2007 105,94 885,96 9,56 5,46
II 2007 88,78 894,55 10,85 13,48
III 2007 103,13 946,51 10,57 -2,54
IV 2007 102,10 952,73 10,44 -1,27  

Font:Idealista. Elaboració pròpia 
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3.1. règim de tinença dels habitatges principals  

per grups d’edat 
 
 
Donat que el parc d’habitatges té diferents tipus de règims de tinença, cal tenir present 
que no només hi ha habitatges en règim de propietat (amb una major afectació de 
l’increment de preus), tot i que són la majoria. En la dècada 1991-2001 s’ha produït un 
canvi de tendència en el règim de propietat en favor de la propietat i en detriment de la 
resta que, si bé al conjunt de la RMB gairebé no s’ha apreciat, al Maresme, i sobretot a 
les zones centrals i del Nord, s’ha produït de forma més manifesta. D’una banda, les 
diferències entre el Maresme i el conjunt de la RMB s’han reduït en el darrer període 
censal, i de l’altra, mentre a la RMB incrementa el percentatge d’habitatges en règim 
de propietat i es redueix la resta; al Maresme, la situació és just la contrària, tot i que 
les diferències amb el període anterior són molt poc significatives. 
 

Taula 43 Règim de tinença dels habitatges 1991 i 2001146 

Propietat Lloguer Altres Total Propietat Lloguer Altres Total
20747 3833 1096 25676 31425 6105 1780 39310
80,80 14,93 4,27 100 79,94 15,53 4,53 100
29526 13514 1610 44650 39894 6558 1948 48400
66,13 30,27 3,61 100 82,43 13,55 4,02 100
19696 20944 1381 42021 31012 4544 2345 37901
46,87 49,84 3,29 100 81,82 11,99 6,19 100
69969 11064 4087 85120 102331 17207 6073 125611
82,20 13,00 4,80 100 81,47 13,70 4,83 100

981893 278244 48518 1308655 1262552 286190 58605 1607347
75,03 21,26 3,71 100 78,55 17,81 3,65 100

Total Maresme

Total RMB

Baix Maresme

1991 2001

Maresme Central

Alt Maresme

 
Font: IDESCAT, dades dels censos de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
El canvi més significatiu s’ha produït a l’alt Maresme i a la zona central, on s’ha reduït 
a més de la meitat el percentatge d’habitatges de lloguer en favor de l’increment dels 
de propietat. La zona que més ha reduït la presència del lloguer és l’alt Maresme, on el 
1991 gairebé la meitat dels habitatges (el 49,8%) eren de lloguer i el 2001 és la zona 
on menys n’hi ha (tant sols el 12%), canvis que es deuen en gran mesura a l’increment 
de les llars principals en detriment de les segones residències. D’altra banda, la zona 
central també redueix la presència dels habitatges de lloguer en favor de la propietat, 
passant del 30,3% el 1991 al 13,5% el 2001.  
 
Finalment, la zona sud és la que menys canvis ha experimentat, doncs ha anat 
perdent la tradició de zona d’estiueig amb antelació. Donat que el canvi més important 
de segona a primera residència es produeix a finals dels vuitanta i que, en molts casos 
aquesta es produeix com a conseqüència de la conversió en la residencialitat d’un 
habitatge ja existent, les dades no mostren canvis significatius. Això sí, és la zona del 
Maresme que més percentatge de lloguer té (un 15,5%), tot i estar a poc més de dos 
punts de distància del conjunt de la RMB. 
 

                                                 
146 En aquest cas no s’ha inclòs l’anàlisi i la taula del règim de tinença segons grandària municipal per no 
mostrar resultats rellevants al respecte, doncs no hi ha relació entre el règim de tinença i la grandària del 
municipi. 
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Mapa 9: Percentatge d’habitatges de lloguer. 2001 

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Tal com s’aprecia al mapa, malgrat l’increment dels habitatges de lloguer que ha 
experimentat la comarca durant el darrer període intercensal, el 2001 més la meitat 
dels municipis tenen menys d’un 15% del parc d’habitatges de lloguer, i d’aquests 7 
tenen menys del 10%. A més, de l’altra meitat només Òrrius té poc més d’un 25% (un 
28%) dels habitatges de lloguer i 8 (tots ells costaners) entre el 15 i 25% del parc 
d’habitatges de lloguer. 
 
El règim de tinença té especial importància en funció de l’edat de la persona principal, 
doncs si aquesta és més jove, ha tingut menys temps per estalviar i per aconseguir un 
nivell adquisitiu prou elevat com per fer front a l’entrada d’un pis o la hipoteca d’una llar 
definitiva. Així, sovint es trien habitatges de lloguer o en règim de propietat (en la 
majoria dels casos adquirits mitjançant una hipoteca) més petits per satisfer les 
necessitats immediates, canviant-lo per un de més gran i estable (el qual moltes 
vegades es tradueix en règim de propietat) quan la situació personal s’hi torna i/o ho 
requereix. 
 
En aquest cas s’ha distingit les diferents situacions en relació al règim de tinença (tot 
desagregant la propietat amb propietat sense i amb pagaments pendents i per 
herència i incloent els habitatges cedits) en funció del grup de població a qui pertanyi 
la persona principal del mateix, jove (d’entre 15 i 34 anys) o adulta (de més de 34 
anys).  
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Taula 44 Règim de tinença dels habitatges dels joves i adults del Maresme 1991 i 
2001 

Propietat 
sense 

pagaments 
pendents

Propietat 
amb 

pagaments 
pendents

Propietat 
per herència Lloguer Cedit altres Total

5.351 6.163 624 4.244 1.203 125 17.710
30,21 34,80 3,52 23,96 6,79 0,71 100
3.104 13.517 662 4.584 575 985 23.427
13,25 57,70 2,83 19,57 2,45 4,20 100

-2.247 7.354 38 340 -628 860 5.717
-41,99 119,33 6,09 8,01 -52,20 688,00 32,28

43.268 10.687 3.876 12.311 2.381 378 72.901
57,69 12,35 3,26 23,59 2,71 0,52 100
50.036 29.491 5.521 12.623 1.616 2.897 102.184
53,80 22,78 3,65 16,58 1,12 2,84 100

6.768 18.804 1.645 312 -765 2.519 29.283
15,64 175,95 42,44 2,53 -32,13 666,40 40,17po

bl
ac

ió
 a

du
lta 1991

2001

Evolució 
91-01

po
bl

ac
ió

 jo
ve 1991

2001

Evolució 
91-01

 
Font: IDESCAT, dades dels censos de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
Els canvis més significatius es produeixen en les diferents categories de la propietat (i 
amb molta menys representativitat en els habitatges cedits i d’altres tipus de règim de 
tinença). Ara bé, el comportament és diferent en funció de l’edat de la persona 
principal, si és jove o adulta. Pel que fa als joves, la majoria tenen habitatges en règim 
de propietat, però si bé el 1991 el 30% ja els tenien pagats, el 2001 aquest 
percentatge es redueix a la meitat (13,2%), incrementant fins el 57,7% els que tenen 
pagaments pendents. També es redueix la presència dels joves amb habitatges cedits, 
en canvi, la major part de l’increment dels habitatges de lloguer que s’apreciava a la 
taula anterior es deu a inquilins joves. 
 
La població adulta en canvi, degut sobretot a la creixent especulació immobiliària, 
incrementa el percentatge de propietaris en totes les categories. La que més 
incrementa sigui la de propietat amb pagaments pendents (fins un 176%), fet que és 
molt representatiu de la situació que, tot i l’increment que ha experimentat el preu de 
l’habitatge, la propietat sense pagaments pendents tot i que en el 2001 perd 
representativitat encara incrementa un 15,6%. Ara bé els habitatges cedits redueixen 
la seva representativitat i els de lloguer incrementen igual que en el cas dels joves 
però és molt poc significatiu. Finalment, els habitatges d’altres tipologies en aquest 
cas, igual que en el cas dels habitatges joves experimenta un increment molt acusat. 
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Gràfic 53 Canvi estructural en passar de llars joves a adultes i de llars joves de primera 
emancipació a llars joves estables 2001 Maresme 
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Font: IDESCAT, dades dels censos de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 
 
En passar del primer grup d’edat del col·lectiu jove al segon es tendeix a una major 
tinença en règim de propietat, sobretot amb pagaments pendents, en detriment del 
lloguer i la propietat sense pagaments pendents. Mentre el canvi a la vida adulta 
també comporta una major tinença en règim de propietat, però en aquest cas sense 
pagaments pendents. És per tant el lloguer una opció més pròpia de les llars joves, 
però sobretot de les de menys edat.  
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4. tipologia de les llars 
 
Pel que fa a la tipologia de les llars, l’evolució d’aquestes al Maresme segueix els 
mateixos patrons que en el cas de la RMB doncs es tracta d’un canvi estructural al 
conjunt de la societat catalana més que a un fenomen territorial. Si bé és cert que hi ha 
diferències degut, sobretot, a la presència de Barcelona al conjunt de la RMB, i al 
creixement del Maresme i la influència que ha exercit la ciutat comtal en aquesta per la 
seva proximitat geogràfica i, d’ençà les millores dels transports públics i de la xarxa de 
carreteres, també temporal. 
 
 
 

4.1. caracterització de les llars joves segons tipologia 
 
El principal canvi estructural que s’ha produït en la dècada 19991-2001 consisteix 
principalment en la menor presència de llars d’un nucli, incrementant la presència de la 
resta de tipologies independentment de l’edat de la persona principal. Ara bé, les llars 
joves, en incrementar en un 32% són més sensibles a aquests canvis. 
 

Taula 45 Evolució de les llars entre 1991 i 2001 per grups d’edat i tipologia de la llar 
Tipologia
Unipersonals 1.493 8,42 5.107 21,80 3.614 242,06
Sense nucli 366 2,06 1.522 6,50 1.156 315,85
Amb un nucli 15.767 88,95 16.039 68,46 272 1,73
Altres 99 0,56 759 3,24 660 666,67
Total 17.725 100,00 23.427 100,00 5.702 32,17
Unipersonals 9.226 12,77 18.227 17,84 9.001 97,56
Sense nucli 780 1,08 1.509 1,48 729 93,46
Amb un nucli 59.730 82,65 78.824 77,13 19.094 31,97
Altres 2.536 3,51 3.635 3,56 1.099 43,34
Total 72.272 100,00 102.195 100,00 29.923 41,40

Tx. Creixement
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Font: IDESCAT, dades dels censos de 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

 
Tot i que el canvi estructural afecta a tots els grups d’edat, les llars joves a més de ser 
les més sensibles són les que menys proporció de llars amb un nucli incrementen i ho 
fan tant en menys d’un 2%, fet que posa de manifest que la majoria de les noves llars 
joves del Maresme són en primer lloc unipersonals, sense nucli i d’altres tipus. De 
totes maneres, malgrat la major presència de la resta de llars, les llars amb un nucli 
segueixen sent les majoritàries (el 68,4%) el 2001. 
 
Les llars adultes evolucionen de forma similar a les joves però, donat que l’increment 
de les llars amb un nucli (el 77% el 2001) només dista en 10 punts percentuals per 
sota de l’increment total, els canvis són més moderats. De totes maneres, les llars 
unipersonals també són les que més incrementen, seguides igualment de les sense 
nucli i les d’altres tipus, tot i que en aquest cas els dos primers tipus són menys 
representatius que en el cas de les llars joves, si bé el d’altres tipus l’increment és més 
elevat en el cas de les llars joves, són representativament més significatives en el cas 
de les llars adultes (per sobre inclús de les llars adultes de la RMB). 
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5. emancipats vs no emancipats 
 
 
Per tal d’entendre i analitzar la realitat dels joves emancipats del Maresme, en aquest 
apartat es comparen les característiques de la població emancipada amb les de la no 
emancipada. En aquest cas s’utilitzen les dades del cens de 2001, es caracteritzaran 
les persones que resideixen en llars on la persona principal és joves i es compararan 
amb les dels joves no emancipats. 
 

Taula 46 Joves emancipats vs no emancipats 2001 

De 15 a 24 
anys

De 25 a 34 
anys Total De 15 a 24 

anys
De 25 a 34 

anys Total

1.171 10.058 11.229 14.166 9.489 23.655
7,64 51,46 32,19 92,36 48,54 67,81
2.397 14.203 16.600 16.805 10.340 27.145
12,48 57,87 37,95 87,52 42,13 62,05
1.799 10.393 12.192 11.470 7.677 19.147
13,56 57,52 38,90 86,44 42,48 61,10
5.367 34.654 40.021 42.441 27.506 69.947
11,23 55,75 36,39 88,77 44,25 63,61
69.923 426.178 496.101 498.995 347.006 846.001
12,29 55,12 36,96 87,71 44,88 63,04

Total Maresme

Total RMB

Baix Maresme

Maresme Central

Alt Maresme

joves emancipats joves no emancipats

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
El Maresme té una taxa d’emancipació (del 36,4%) inferior a la de la RMB, ara bé que 
aquesta inferioritat està condicionada a l’edat d’emancipació, doncs el primer grup 
d’edat és el que té un percentatge d’emancipació inferior en un punt percentual, 
mentre el percentatge d’emancipació del segon grup d’edat és superior al de la RMB. 
Aquest fet es deu sobretot als joves de les grans ciutats (com Barcelona) que, en 
emancipar-se han anat a zones més allunyades on el preu de l’habitatge és més 
assequible; com que la població que més ha incrementat és d’aquest grup d’edat i 
sovint ho ha fet en emancipar-se, no és d’estranyar que la taxa d’emancipació per a 
aquest grup d’edat sigui superior al del conjunt de la RMB. 
 
Ara que, la distribució territorial dels joves emancipats té vertaderes diferències 
territorials en el cas del Maresme, com més al nord més proporció de joves del primer 
grup d’edats hi ha emancipats. Així, els joves emancipats de la zona nord del Maresme 
(el 13,6%) gairebé dupliquen el percentatge dels del Baix Maresme (el 7,6% dels joves 
de 15 a 24 anys). Ara bé, aquesta relació no es manté per al següent grup d’edat, 
doncs un 57,9% dels de la zona central estan emancipats, seguits pels de la zona nord 
(amb un 57,5%) i pels del Baix Maresme (amb un 51,5%). 
 
Per tant, la zona amb més percentatge de joves emancipats és la zona de l’Alt 
Maresme (amb un 38,9%), seguida de la zona central (amb un 37,9%) i del Baix 
Maresme (amb un 32,2%). Ara bé, la composició de les llars segons l’edat de llurs 
membres també té diferències significatives entre les diferents zones de la comarca i 
d’aquestes respecte el conjunt de la RMB. 
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Taula 47 Composició de les llars joves. 2001 

De 0 a 4 
anys

De 5 a 14 
anys

De 15 a 24 
anys

De 25 a 34 
anys

De 35 a 44 
anys

De 45 a 74 
anys > 74 anys Total

2.614 1.150 1.171 10.058 830 734 99 16.656
15,69 6,90 7,03 60,39 4,98 4,41 0,59 100,00
3.483 1.865 2.397 14.203 1.054 836 108 23.946
14,55 7,79 10,01 59,31 4,40 3,49 0,45 100,00
2.694 1.610 1.799 10.393 845 712 61 18.114
14,87 8,89 9,93 57,38 4,66 3,93 0,34 100,00
8.791 4.625 5.367 34.654 2.729 2.282 268 58.716
14,97 7,88 9,14 59,02 4,65 3,89 0,46 100,00
98.822 51.564 69.923 426.178 34.821 29.082 4.081 714.471
13,83 7,22 9,79 59,65 4,87 4,07 0,57 100,00

Baix Maresme

Maresme Central

Alt Maresme

Total Maresme

Total RMB
 

Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 
 
Si bé la taxa d’emancipació del Maresme és inferior a la de la RMB sorprèn que les 
llars joves amb membres de menys de 15 anys són superiors a les del conjunt de la 
RMB. Contràriament, les llars del Maresme tenen menys percentatge de persones 
joves (d’ambdós grups d’edat) i adultes (de qualsevol dels grups d’edat) que les de la 
RMB. 
 
Així doncs, les llars joves del Maresme estan formades per persones més joves 
(inferiors a 15 anys) que les de la RMB. Sorprèn, a més, que el baix Maresme (que té 
la taxa d’emancipació més baixa) és el que té una major proporció de nens de menys 
de 5 anys a càrrec de les persones principals joves (un 15,7%), en canvi del següent 
grup quinquennal és la que en té menys (un 6,9%). Mentre la zona central es situa 
entre el baix i l’alt Maresme. 
 
Per tant, les llars joves estan formades per persones joves d’entre 25 i 34 anys (en 
aproximadament un 60%), en segon lloc per nens de menys de 5 anys (en un 15% 
aprox.), en tercer lloc per joves del primer grup d’edat (en un 9% aprox.), i seguides 
per nens de 5 a 9 anys (8%), adults de 35 a 44 anys (5%) i adults de més de 45 anys 
(4%). Essent les llars del Maresme més joves que les del conjunt de la RMB. 
 

Gràfic 54 Canvi estructural de les llars joves en passar del grup de 15 a 24 al de 25 a 
34 anys. 2001 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 
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En passar d’un grup de joventut a l’altre, l’estructura de les llars canvia, amb una major 
presència de nens (especialment de menys de 5 anys) i amb una menor presència 
d’adults. Tot i que els canvis són similars en el cas de la RMB com en el del Maresme, 
aquest últim, en tenir llars amb població més jove, els grups de menys de 25 anys són 
els que més canvis experimenten, mentre en el cas de la RMB prenen més rellevància 
en comparació amb el Maresme els canvis de la població de més de 25 anys. 

Taula 48 Relació amb la persona principal de les llars joves del Maresme. 2001 
Persona 
principal

Cònjuge / 
parella Pare / mare Fill / Gendre Germà/altre Total

11.693 470 12163
96,14 3,86 100,00
989 264 1253

78,93 21,07 100,00
2.501 1.374 0 154 1.338 5367
46,60 25,60 0,00 2,87 24,93 100,00
20.926 11.673 1 2 2.052 34.654
60,39 33,68 0,00 0,01 5,92 100,00

2.115 1.454 2 1.708 5.279
40,06 27,54 0,04 32,35 100,00

23.427 15.162 1.455 12.840 5.832 58.716
39,90 25,82 2,48 21,87 9,93 100,00

> 35 anys

Total

De 15 a 24 
anys

De 25 a 34 
anys

< 9 anys

De 10 a 14 
anys

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Mitjançant la relació amb la persona principal es completa l’anàlisi de l’estructura de 
les llars joves. Tal com s’intuïa a la taula anterior, la majoria de nens i nenes són 
fills/es de la persona principal i en menor mesura germà/ana (sobretot en el cas dels 
nens d’entre 10 i 14 anys). D’altra banda, la majoria de les persones joves, tant del 
primer grup d’edat com del segon, són la persona principal o el/la cònjuge o parella 
d’aquesta. Igualment, els adults de més de 35 anys majoritàriament són parella de la 
persona principal, però destaca (igual que en el cas dels joves del primer grup d’edat) 
l’elevat percentatge d’aquests que són germà/ana de la persona principal (un 32% en 
el cas dels adults i un 25% en el cas dels joves del primer grup) 

 

Gràfic 55 Canvi estructural de les llars joves en passar del primer grup d’edat al segon. 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 
 
La diferència entre les llars d’ambdós grups d’emancipació jove posa de manifest el 
canvi a una emancipació més estable mitjançant la creació de nous nuclis i estructures 
familiars. Tot disminuint les llars unipersonals (sobretot en el cas del Maresme) i les 
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formades encara per membres del nucli familiar d’origen (pares/meres i/o 
germans/nes) i creant-se noves llars formades per un nucli amb i/o sense fills. Les 
diferències entre el Maresme i la RMB posen de manifest l’estructura familiar més 
tradicional del primer, amb una major presència de nuclis familiars amb i sense fills i 
amb una menor presència de membres del nucli familiar d’origen. 
 
La resta d’aspectes referents a la condició personal dels joves emancipats i dels no 
emancipats que s’analitzen en el cas de la RMB, a saber: l’estat civil, el nivell 
d’instrucció i l’ocupació, en aquest cas no presenten canvis significatius, per tant, s’ha 
omès l’anàlisi per no reiterar-se i s’han afegit les corresponents taules i gràfics a 
l’annex. Passant directament a l’anàlisi del règim de tinença de les llars joves, que sí 
presenten algunes variacions respecte la RMB. 

 

Taula 49 Règim de tinença de les llars joves del Maresme. 2001 

Propietat Lloguer Altres Total
10071 2498 847 13.416
75,07 18,62 6,31 100,00
3.285 1.782 300 5.367
61,21 33,20 5,59 100,00
26.291 6.224 2.139 34.654
75,87 17,96 6,17 100,00
3.915 1.103 261 5.279
74,16 20,89 4,94 100,00
43.562 11.607 3.547 58.716
74,19 19,77 6,04 100,00

Total

< 14 anys

De 15 a 24 anys

De 25 a 34 anys

> 35 anys

 
Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 

 
Malgrat les variacions en termes generals entre el Maresme i la RMB pel que fa al 
règim de tinença tant sols varia en aproximadament 3 punts percentuals, les 
diferències en cadascun dels grups d’edat analitzats es maximitzen. Les variacions 
sempre tenen un factor en comú, un menor percentatge de lloguer que en el cas de la 
RMB. Destaca sobretot la situació dels joves, en tots dos grups es redueix la proporció 
dels que viuen en habitatges de lloguer respecte la RMB, en el cas del grup més jove 
la diferència és de 5 punts percentuals, i en el cas del de més edat és de 4 punts 
percentuals. 
 

Gràfic 56 Canvi estructural de les llars joves en passar del grup de 15 a 24 al de 25 a 
34 anys. 2001 
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Font: IDESCAT, cens de 2001. Elaboració pròpia 
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Així doncs, els joves en general, i especialment els del Maresme, viuen 
majoritàriament en habitatges de propietat, inclús en major proporció del que ho fa la 
població adulta; fet que queda manifest en el menor increment que experimenta la 
propietat en el gràfic del canvi estructural del règim de propietat en passar d’un grup 
de joventut a l’altre, doncs, com que la població més jove al Maresme ja té uns elevats 
percentatges de residència en propietat, el canvi és menys significatiu. Aquesta és una 
de les evidències del que ha provocat aquesta imatge del valor immobiliari com un bé 
estable i de llarga durada, amb unes elevades expectatives de valor, doncs ha portat al 
gruix del jovent a adquirir habitatges. Inclús, com s’ha vist, en major proporció del que 
ho han fet els adults. 
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V.III. anàlisi del Maresme  
dades primàries 

 
1. introducció 

 
 
Tal com s’especifica a l’apartat de metodologia, l’anàlisi quantitatiu a partir de dades 
primàries s’ha realitzat mitjançant una enquesta telefònica147 realitzada el mes d’abril 
de 2007 a 410 joves del Maresme d’entre 15 i 34 anys. 315 dels/les quals ja s’han 
emancipat i 95 encara no ho han fet però manifesten la voluntat de fer-ho en els 
propers dos anys. Així, la informació no només fa referència a la situació i perspectiva 
de futur de la mostra emancipada, també de la demanda potencial, oferint la 
possibilitat d’actuar a les administracions competents per resoldre la problemàtica en 
un futur. 
 
Per a l’explotació de l’enquesta s’han realitzat diferents anàlisis, distingint entre la 
situació vers l’emancipació (mostra emancipada vs no emancipada), a partir de l’edat 
d’emancipació distingint entre els dos grups d’edat que ja s’utilitzaven a l’anàlisi 
quantitativa (edat de primera emancipació (15-24 anys) i la d’emancipació estable (25-
34 anys)). S’han analitzat les característiques d’ambdós col·lectius distingint el tipus i 
la naturalesa de la variable a considerar. S’han distingit així dos tipus de variables, el 
primer està format per les variables objectives, es tracta de les característiques  
sociodemogràfiques, la tipologia de la llar i les característiques dels habitatges i les 
llars segons la situació vers l’emancipació, el règim de tinença, el grup d’edat i la 
situació en el moment de l’emancipació i el moment de realització de l’enquesta148. 
Amb el qual s’extreuen les principals característiques d’ambdues mostres. El segon 
tipus de variable està format per les característiques de l’emancipació i la forma en què 
s’ha produït; es tracta per tant de variables majoritàriament de caràcter subjectiu que 
mostren com s’ha produït el procés d’emancipació, la importància que han tingut 
cadascun dels factors externs i la visió que en té la mostra no emancipada del mateix 
procés. 
 

                                                 
147 L’enquesta es realitza a la comarca del Maresme, com a mostra de comarca de la Regió Metropolitana 
de Barcelona que ha experimentat un creixement molt elevat en els darrers anys (és la tercera comarca 
que més ha incrementat la població total i jove entre 1986 i 2006, amb un 52% i un 43% respectivament) 
com a conseqüència, en gran part, del procés descentralitzador de les grans ciutats cap a la perifèria i, 
per tant, com a receptora d’aquest.  
Per tal d’analitzar la realitat del procés d’emancipació amb la màxima fidelitat, s’han establert quotes de 
representació per municipi (i no per sexe ni edat), amb un error mostral del 5%. 
148 Per tal de realitzar un anàlisi amb major rigor i profunditat s’han inclòs preguntes referents no només a 
la situació actual, també referents al moment en què es produeix l’emancipació. En el cas de la mostra 
emancipada fa referència a un moment del passat, l’edat de la qual serveix en la major part de l’anàlisi 
d’aquesta submostra, però en la mostra no emancipada fa referència a la situació que esperen tenir en un 
moment futur (que dista un màxim de dos anys, doncs és condició sine qua non de la mostra no 
emancipada per respondre a l’enquesta). Així es valoren no només els canvis succeïts en la consolidació 
del procés d’emancipació, també de les expectatives de la mostra no emancipada en tant que potencial 
demanda d’habitatge. 
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Si bé és cert que el fet de no establir estrats de representació per edat, proporciona 
una imatge més real del procés d’emancipació, també és cert que comporta una 
manca de representativitat en l’anàlisi per grups d’edat; doncs la mostra no 
emancipada és considerablement més jove que la emancipada. Ara bé, per pal·liar 
aquest fet i, alhora, mostrar la realitat de la mostra emancipada en el moment de 
l’emancipació, en aquest cas s’utilitza l’edat en el moment de l’emancipació com a 
referent, doncs, a més, respon amb major fidelitat al procés. 
 
Un cop analitzades les característiques de la mostra enquestada, de llurs habitatges i 
llars, s’analitzen els elements que determinen el procés d’emancipació, bé afavorint-lo, 
bé dificultant-lo. Aquests elements es determinen mitjançant un anàlisi de regressió 
logística incloent els elements comuns d’ambdues submostres per així avaluar els 
factors més determinants per a llur condició vers l’emancipació. Aquest anàlisi permet 
avaluar les condicions de l’emancipació així com realitzar les propostes necessàries 
per tal de facilitar el procés d’emancipació i donar resposta a futures demandes 
d’habitatge. 
 
Finalment, mitjançant l’anàlisi de k-medias es realitza la classificació de l’emancipació 
en funció dels motius que consideren més i menys importants per a llur procés 
d’emancipació. Amb el qual s’amplia i s’aprofundeix en la concepció i coneixements 
d’aquest procés i els elements que afecten al mateix.  
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2.emancipats vs no emancipats 

(variables objectives) 
 
 
L’emancipació és un procés d’independència personal, familiar i residencial que afecta 
de diferent manera la població, no es tracta per tant d’un procés homogeni per 
condició sociodemogràfica ni de gènere. Per aquest motiu no s’han establert estrats de 
representació per sexe ni edat, doncs segons la bibliografia escrita al respecte les 
dones s’emancipen al voltant de dos abans que els homes, fet que condiciona el 
col·lectiu de joves en edat d’emancipació.  
 
La probabilitat del sexe de la persona enquestada en un univers jove amb probabilitat 
de succés (estar emancipat/da) del 47%149 quan les dones s’emancipen una mitjana 
de dos anys abans que els homes, dóna més opcions a les dones que als homes. Així 
ho corroboren les dades de l’enquesta, doncs el 63,2% de les respostes de la 
submostra emancipada són de dones. Però, a més, aquest percentatge incrementa si 
es distribueix la mostra pers grup d’edat: així, segons l’edat actual del grup de menys 
edat (15-24 anys) són una mica més els homes que contesten l’enquesta (un 54%) 
enfront el 65% de dones per al grup de més edat; però el que és realment significatiu 
de l’emancipació més prompta en el cas de les dones és el fet que la distinció del sexe 
en funció de l’edat d’emancipació mostra un percentatge de dones emancipades en 
edat de primera emancipació superior al dels homes (un 67% enfront el 33% dels 
homes). Mentre en el cas de la mostra no emancipada passa el contrari, com més jove 
és la persona enquestada en major proporció és de sexe femení (67%), mentre el 
col·lectiu no emancipat de més edat està format per més homes que dones (58%). 
 
Per tant, la major proporció de dones emancipades en edats d’emancipació primària 
(67%) i la d’homes no emancipats en edat d’haver-ho fet de forma estable (58%) 
corroboren la hipòtesi d’emancipació més tardana en el cas dels homes. 
 
 
L’altra variable que tampoc respon a estrats de representació és l’edat, per tant, no és 
d’estranyar que la mostra emancipada sigui més gran que la que no ho està. Per 
aquest motiu, s’analitza la mostra emancipada a partir de l’edat que tenia en el 
moment en que es va emancipar, doncs interessa analitzar el moment de 
l’emancipació i, paral·lelament, l’evolució que ha fet la submostra fins al moment. I en 
el cas de la no emancipada, interessa la situació actual i la que espera tenir en el 
moment que s’emancipi.  
 
No és d’estranyar doncs, que el gruix de la mostra emancipada es trobi en el grup de 
més edat (en edat d’emancipació estable, això és 25-34 anys) i la no emancipada en el 
de menys edat (en edat de primera emancipació, 15-24 anys). Així, mentre el 38% i el 
54% de la mostra emancipada té entre 25 i 29 anys i entre 30 i 34 anys, aquests 
percentatges es corresponen amb els grups quinquennals de 15-19 i 20-24 anys de la 
mostra no emancipada (el 35% i el 40% respectivament).  

                                                 
149 Taxa d’emancipació dels joves de menys de 35 anys a la Regió Metropolitana de Barcelona (47%). 
Font: Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP) de 2005 de l’IERMB i l’IDESCAT. 
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Taula 50 edat agrupada de la mostra enquestada i edat mitjana 

15-19 20-24 25-29 30-34
30 132 139 14 315

9,52 41,90 44,13 4,44 100,00
1 23 120 171 315
0,32 7,30 38,10 54,29 100,00

33 38 16 8 95
34,74 40,00 16,84 8,42 100,00
34 61 136 179 410

8,29 14,88 33,17 43,66 100,00

Mostra emancipada 29,32

21,95

27,61

total edat mitjana

24,17

Mostra no emancipada

Total

Edat de primera 
emancipació

Edat d'emancipació 
estable

Mostra emancipada 
(moment emancipació)

 
Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
La primera mostra que posa de manifest el retard en l’edat d’emancipació és, d’una 
banda, la reduïda taxa d’emancipació en els grups en edat de primera emancipació 
(8%), i de l’altra, la presència d’una quarta part de la mostra de joves en edat 
d’emancipació estable que no s’ha emancipat (el 25%, dels quals un 8,4% tenen 30 
anys o més).  
 

Gràfic 57 edat de la mostra enquestada agrupada en grups quinquennals 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
Ara bé, malgrat l’edat actual de les persones joves emancipades, l’edat que tenien en 
el moment en què ho van fer mostra una major diversitat amb edats inferiors a l’actual. 
Adquireixen especial rellevància els dos grups quinquennals intermitjos, que engloben 
la pràctica totalitat de la mostra emancipada (el 86%), amb un 9,5% de la mostra que 
es va emancipar amb menys de 20 anys i un 4,4% que ho va fer passada la trentena, 
que contrasta amb el 8% de la mostra no emancipada amb aquesta edat; fet que posa 
de manifest el retard en el procés d’emancipació, especialment en els darrers anys.  
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Taula 51 Quan es voldria emancipar la mostra no emancipada 

Voldria 
emancipar-se 

ara

Voldria 
emancipar-se 
en els propers 

2anys)

Total

40 31 71
56,34 43,66 100,00

22 2 24
91,67 8,33 100,00

62 33 95
65,26 34,74 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

 
Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
Retard que queda palès en el fet que, mentre una mostra es va emancipar 
majoritàriament (en un 51,4%) en edat d’emancipació primària (abans dels 25 anys), 
en el moment de l’enquesta tant sols la meitat dels que no ho estan d’aquest grup 
d’edat ho voldrien fer en aquest moment. S’aprecia un retard en l’edat d’emancipació, 
però també és cert que tant sols interessava l’univers no emancipat que desitgés fer-
ho en els propers dos anys. D’altra banda el col·lectiu de més edat no emancipat 
voldria fer-ho majoritàriament (91,7%) en aquest moment, tot i que el fet que un 8% no 
ho vulgui fer ara, sinó abans de dos anys posa de manifest aquest retard i els canvis 
en els valors i consideracions a tenir en compte per portar a terme l’emancipació. 
 

Gràfic 58 Any d’emancipació de la mostra emancipada per grups d’edat en funció de 
l’edat que tenia en el moment de l’emancipació 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
D’acord amb el que s’ha dit fins ara, l’any en que es va emancipar la mostra posa de 
manifest que, òbviament aquella que ho va fer més jove ho va fer abans en el temps 
mentre la que ho ha fet més gran ho ha fet més tard. Però, sobretot, destaca com a 
punt màxim d’any d’emancipació dels més joves l’any 2000, quan els tipus d’interès 
comencen a baixar, amb un 59% d’aquestes llars en edat més primària emancipades 
al segle XXI.  
 
Les característiques de la joventut pel que fa al nivell d’instrucció, la categoria 
socioprofessional i el nivell d’ingressos presenten una mostra emancipada amb un 
nivell d’instrucció més baix (tant sols el 30% té estudis superiors a Batxillerat), una 
taxa d’atur més elevada (el 21% no treballa) i una categoria socioprofessional més 
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baixa quant més jove és la persona enquestada. Característiques que milloren a mida 
que incrementa l’edat de la persona, en part pel desenvolupament propi de la biografia 
personal i pels temps i ritmes de consolidació en el mercat laboral. Per tant, la mostra 
emancipada de més edat té unes característiques més favorables que la més jove. 
 
Ara bé, la situació de la mostra emancipada segons l’edat que tenia en el moment de 
l’emancipació mostra unes categories més altes quan més tard l’ha portat a terme 
l’emancipació. Pel que fa a la categoria socioprofessional destaca sobretot el sector 
serveis i el treball no qualificat, més propi de les edats més joves, tant en el moment 
actual com en el moment de l’emancipació. D’altra banda, i més propi de la mostra 
emancipada de més edat, destaquen els tècnics i professionals de suport i els 
empleats administratius. 
 
La mostra no emancipada presenta unes característiques més precàries i més baixes 
que les de la mostra emancipada. Independentment de l’edat, però sempre entre 
coetanis, el nivell d’instrucció és més baix que en el cas de la mostra emancipada, tant 
pel que a les submostres en edat de primera emancipació com pel que fa a les d’edat 
d’emancipació estable. De forma més exagerada succeeix amb el treball i el nivell 
socioprofessional, doncs les proporcions de població no emancipada aturada són 
superiors i els nivells socioprofessionals més baixos que els de la mostra emancipada i 
per a ambdós grups d’edat. 
 
Amb aquesta categorització de mostres i grups d’edat no estranya la relació 
contractual i el nivell d’ingressos que se’n desprenen. Pel que fa a la primera s’aprecia 
una major proporció de contractes indefinits (al voltant del 65%), seguits dels 
temporals (199%) i en tercer lloc pels autònoms (12%) i amb poc marge per la resta 
del ventall d’opcions; percentatges que varien en favor de l’increment de la diversitat 
paral·lelament a l’edat. En canvi, la mostra no emancipada presenta major varietat 
contractual en favor d’una major temporalitat i precarietat, especialment en el col·lectiu 
de menor edat. El nivell d’ingressos mostra les mateixes diferències que la resta de 
característiques, amb uns majors nivells per a la mostra emancipada respecte la que 
no ho està i, en ambdues mostres uns nivells més elevats per als grup de més edat. 
 

Gràfic 59 Nivell d’ingressos actual de la mostra emancipada (segons l’edat actual) i la 
mostra no emancipada per grups d’edat 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 
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Les característiques sociodemogràfiques de la llar d’origen com el nombre de 
germans/es el nivell d’instrucció del pare i de la mare, llurs nivells socioprofessionals i 
el lloc de naixement de l’individu enquestat i de llurs progenitors es van realitzar amb 
l’objectiu de comprovar si hi havia alguna relació entre ells i l’edat d’emancipació. Però 
els resultats no mostren diferències significatives ni pel que fa a l’edat d’emancipació ni 
pel que fa al fet de no haver-se emancipat. Tant sols destaca el fet que la mostra no 
emancipada té menys germans/es, es tracta de famílies formades en un 69% per un o 
dos fills i una quarta part (el 24%) per tres; mentre la mostra emancipada prové 
majoritàriament famílies de dos i tres fills (67%), i fins i tot de quatre (16%).  
 
D’altra banda, el lloc de naixement del pare i/o de la mare de les persones 
enquestades, tant les emancipades com les no emancipades, és en la meitat dels 
casos de fora de Catalunya i de forma més accentuada en el cas dels pares que en el 
de les mares. Malgrat tot, la majoria de joves enquestats han nascut a Catalunya (el 
87% dels joves emancipats i el 93% dels que no ho estan). 
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3.estructura de la llar 

 
 
Tal com s’ha realitzat a l’apartat anterior el capítol s’estructura, a partir d’una temàtica 
concreta, en aquest cas l’estructura de la llar, comparant la mostra emancipada de la 
que no ho està per grups d’edat. Ara bé, mentre la mostra emancipada ja ha format la 
seva llar i respon a la qüestió amb dades i informació reals, la que no ho està respon 
amb les preferències que té a l’hora de plantejar-se llur emancipació.  
 
L’anàlisi quantitatiu a partir de dades secundàries mostrava una major diversitat de 
llars quan es tractava de persones joves i, sobretot quant més joves eren aquestes. 
Aquesta diversitat queda palesa amb l’enquesta, que presenta la major part de les llars 
formades per parelles (81%), un 12% de llars unipersonals i un 7% de les llars 
formades per amics i companys de pis. Ara bé, categories incrementen llur pes en 
detriment de les llars formades per parelles quant més jove és la llar. Així, les llars 
actuals del grup de joves en edat de primera emancipació tant sols en la meitat dels 
casos estan formades per parelles, amb un 22% de llars unipersonals i un 26% de llars 
formades per amics o companys de pis; en el cas de les llars que es van emancipar en 
aquest grup d’edat les diferències no són tant grans, doncs el 77% de les llars estan 
formades per parelles. 

 

Gràfic 60 estructura de les llars en funció de l’estat de l’emancipació per grups d’edat 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
En canvi, les llars que formaria la joventut no emancipada tindrien una estructura més 
semblant a la de les llars en edat de primera emancipació però amb encara menor 
presència de llars formades per parelles. Tot i que la convivència en parella segueix 
sent l’opció majoritària (en un 38% dels casos), adquireixen més rellevància la resta 
d’opcions, amb un 30% de llars unipersonals i un 31% de les opcions per la 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 213

cohabitació amb amics o companys de pis. Diferències que es redueixen i s’amplien 
en funció del grup d’edat, per a les llars en edat d’emancipació estable i per a les de 
primera emancipació respectivament; amb més pes de les llars formades per parelles i 
llars unipersonals en detriment de les llars d’amics a mida que incrementa l’edat. 
 
Aquesta major diversitat de respostes i al menor pes de les llars formades per parelles 
es deu, en gran part pel fet que la mostra no emancipada és majoritàriament d’aquest 
grup d’edat més jove i en edat de primera emancipació; però, sobretot pel fet que no 
es tracta d’una pregunta amb resposta excloent. De manera que, malgrat el gràfic 
presenta una distribució percentual del total de respostes, la mostra ha contestat més 
d’una opció de convivència. Així, el 88% de les persones enquestades viurien amb la 
parella, el 71% viuria sola i un elevat 73% de la mostra viuria amb amics, el 82% de les 
persones en edat de primera emancipació i el 46% de les que tenen edat d’emancipar-
se de forma estable; el qual presenta una disposició a compartir habitatge molt 
superior a la realitat de llurs coetanis emancipats. 
 
Entrant una mica més en el detall de l’estructura majoritària de les llars, les formades 
per parelles, en ser la forma de cohabitació i residència majoritària, s’ha analitzat llur 
relació amb el matrimoni i la descendència per valorar-ne les diferències i les 
correlacions amb l’edat i la consolidació del procés d’emancipació. Ara bé, cal tenir en 
compte que la pregunta en qüestió fa referència, en el cas de la mostra emancipada, a 
l’estat civil actual en funció de l’edat actual i l’edat en el moment de l’emancipació, i en 
el cas de la mostra no emancipada, davant la possibilitat de preguntar-li què faria 
abans d’emancipar-se, a l’opció de casar-se abans de conviure amb la parella. 
 

Gràfic 61 Llars formades per parelles vs matrimoni 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 
 
S’aprecia així que l’estructura majoritària de les llars, malgrat ser la més tradicional i 
freqüent en les llars adultes, gairebé en la meitat dels casos no depèn ni està 
correlacionada amb el matrimoni, doncs el 45,5% de les llars joves emancipades que 
viuen en parella no s’han casa (enfront un 54,5% que sí que ho ha fet). A més aquests 
percentatges varien en funció de l’edat (tant sols el 8% de les llars en edat de primera 
emancipació formades per parelles estan casades enfront el 57% de les de major 
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edat) i del temps, doncs la mateixa anàlisi realitzada per l’edat en el moment de 
l’emancipació mostra resultats diferents, amb més pes del matrimoni a les llars 
formades en edats més joves (el 52% de les llars que viuen en parella formades en 
edat de primera emancipació actualment estan casades). D’aquesta breu anàlisi se’n 
conclou la independència de l’estat civil amb la forma de cohabitació i per tant una 
major diversitat i flexibilitat a l’hora de conviure amb parella, i una possible relació del 
matrimoni en la consolidació de la parella i de la llar.  
 
El poc pes que té el matrimoni abans de l’emancipació en les respostes de la mostra 
no emancipada que viuria en parella (l’11% es casaria abans de viure en parella), 
corrobora la independència de l’estat civil amb la forma de cohabitació. Tot i que 
sorprèn el fet que, contràriament a la situació de llurs coetanis emancipats, la mostra 
no emancipada en edat de primera emancipació es casaria en major proporció del que 
ho faria la de més edat (en un 11% i un 9% respectivament).  
 

Gràfic 62 Llars formades per parelles vs descendència 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 
 
D’altra banda, la descendència es comporta de forma similar al matrimoni, es dóna en 
majors proporcions a les llars de més edat (el 51% de les llars en edat d’emancipació 
estable tenen fills/es) i com a conseqüència del temps i la consolidació de la parella i 
l’emancipació, doncs les llars que es van emancipar més joves mostren una major 
freqüència de descendència (el 56% de les llars que es van emancipar en edat de 
primera emancipació tenen fills/es). Així ho corrobora la correlació de les variables de 
les llars formades per parelles, que mostra una relació positiva entre l’edat en el 
moment de l’emancipació i la descendència, i que, alhora, contrasta amb una 
correlació negativa amb l’edat d’emancipació. Malgrat les correlacions són molt baixes 
són altamanet significatives, fet que acredita els resultats obtinguts. 
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Taula 52 Correlació de les variables de les llars formades per parelles (estat civil, 
descendència, edat actual i edat en el moment de l’emancipació) 

  
Parella 
casada

Parella 
amb fills Edat actual

Edat en el 
moment de 

l'emancipació
Correlació Pearson 1 0,314 -0,206 -0,041
Sig. (bilateral) 0,000 0,001 0,516
N 255 255 255 255
Correlació Pearson 0,314 1 -0,103 0,144
Sig. (bilateral) 0,000 0,100 0,021
N 255 255 255 255
Correlació Pearson -0,206 -0,103 1 0,279
Sig. (bilateral) 0,001 0,100 0,000
N 255 255 315 315
Correlació Pearson -0,041 0,144 0,279 1
Sig. (bilateral) 0,516 0,021 0,000
N 255 255 315 315

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral).
* La correlació és significativa al nivell 0,05 (bilateral).
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Parella amb fills

Edat actual

Edat en el moment 
de l'emancipació

 
Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
A més, la taula mostra una correlació positiva entre el matrimoni i la descendència, fet 
que posa de manifest l’existència de relació entre ambdós fets del cicle de vida que, 
com s’ha vist es consoliden i es porten a terme amb el temps. Però el fet que la 
correlació sigui baixa posa de manifest l’existència de fills/es nascuts/des fora del 
matrimoni que, com es veia al marc teòric amb les aportacions de Cabré, Domingo, i 
Miret (1994) a la revista Fòrum, són característiques de la transició demogràfica. 
 
De les llars formades per amistats o companys/es de pis només cal destacar el fet 
que, majoritàriament són de tres persones o menys, que en el 77% dels casos es 
coneixien amb anterioritat, i que a mida que incrementa l’edat es redueix el nombre de 
persones amb qui es comparteix l’habitatge.  
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4. característiques de l’habitatge 

 
 
Les preguntes i variables referents a l’habitatge i llurs característiques, pel que fa al 
règim de tinença, la tipologia, superfície, nombre d’habitacions, cost,... que s’extreuen 
de l’enquesta fan referència a altres factors. D’una banda es consulta sobre la tipologia 
i característiques de l’habitatge actual, i de l’altra sobre les de l’habitatge ideal o 
desitjat. Però, a més, per a la mostra no emancipada, en no disposar d’habitatge, hi ha 
les mateixes variables però fan referència a l’habitatge que creuen que tindran. Però, a 
més aquestes qüestions es poden analitzar en funció del règim de tinença de 
l’habitatge.  
 
Per tant, aquest capítol s’estructura de la següent manera: en primer lloc s’analitzaran 
les característiques de l’habitatge actual (i de l’habitatge que creu que tindrà la mostra  
no emancipada) en funció del règim de tinença del mateix, després s’analitzaran les 
característiques de l’habitatge ideal o desitjat de la mostra emancipada, que permetrà 
avaluar la correspondència o no dels habitatges joves reals amb els ideals; i, finalment, 
s’analitzarà el coneixement i opinió dels habitatges protegits. 
 
 
 

4.1. l’habitatge actual 
 
L’habitatge actual és aquell en el qual resideix la mostra emancipada en el moment de 
l’emancipació. Les dades d’aquest apartat de la mostra no emancipada fan referència 
a l’habitatge que creuen que tindran. L’apartat s’estructura en diferents parts, en primer 
lloc s’analitzen les dades que contextualitzen l’habitatge i llur ubicació, es tracta del lloc 
de residència abans d’emancipar-se, de la voluntat de permanència o el desig de canvi 
vers el municipi de residència anterior a l’emancipació i els motius que originen aquest 
canvi. Un cop ubicat l’habitatge i els motius de tria del municipi, s’analitzen les 
característiques generals de l’habitatge, règim de tinença, superfície, nombre 
d’habitacions,... i la imatge que es té del mateix en el temps (en tant que perdurable o 
temporal). Finalment s’analitzen aquestes i altres característiques en funció del règim 
de tinença de l’habitatge. 
 
La ubicació del lloc de residència abans de l’emancipació i els motius pels quals 
s’ha canviat de municipi en els casos en què s’ha fet, s’ha analitzat a aquest apartat i 
no en un altre pel fet que moltes vegades seran determinants de els característiques 
del mateix i proporcionaran una imatge del context i les característiques de la cerca 
d’habitatge prèvia al mateix. Per tant, d’aquesta primera qüestió val a dir que la majoria 
de les llars joves (el 60%) resideix al mateix municipi on ho feia abans d’emancipar-se. 
Percentatge que s’amplia en els grups d’edat més joves (un 79% les llars en edat de 
primera emancipació i un 65% les que es van emancipar amb aquesta edat) i es 
redueix en els de més edat amb percentatges del voltant del 55%. Ara bé, així com 
quan més jove és la mostra emancipada en major mesura resideix al  mateix municipi; 
en el cas de la mostra no emancipada el comportament és invers, com més joves és la 
persona emancipada en major proporció considera que no residirà al mateix municipi. 
 
El lloc de provinença de la mostra emancipada és bàsicament del Barcelonès (42,5%) 
o d’un altre municipi del Maresme (35%), seguit d’algun altre municipi de Catalunya 
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(14%); mentre el lloc on desitjaria emancipar-se la mostra que no ho està que vol fer-
ho en un altre municipi diferent a l’actual, presenta una elevada atracció cap a 
Barcelona (el 37%), seguida d’altres municipis del Maresme, de Catalunya i d’Espanya 
(tots ells en un 17%). Ara bé, el realment determinant d’aquetes qüestions és el motiu 
que origina el canvi de municipi, on predomina el preu de l’habitatge i la relació de 
parella. Així, el 28% dels canvis s’originen per motiu de preu de l’habitatge, en la 
recerca d’un habitatge més assequible, seguit pels motius de parella (el 20% i el 12%), 
bé perquè la parella és del municipi de destí, bé perquès es va casar; en tercer lloc hi 
ha altres motius (19%), seguits de la qualitat (li agrada el municipi: 11%) i, en darrer 
lloc, la feina o els estudis. 
 
Aquest canvi en els valors i prioritats d’ubicació de l’habitatge en favor de la parella i el 
preu i en detriment de la feina mostren un canvi de prioritats socials, d’una banda, 
perpetuen l’imaginari social de la propietat que justifica les migracions residencials fins 
on calgui (o, almenys dins la comarca del Maresme i el Barcelonès, que agrupen el 
77% dels moviments). De l’altra, mostren un canvi de tendència en el mercat laboral, 
quan anys enrere la durada i la perpetuïtat del treball per llargs períodes de la vida 
activa de la població, justificava i determinava la ubicació i el centre on establir les 
arrels. En canvi en l’actualitat, davant un mercat de treball més flexible, temporal i 
inestable, les llars prioritzen en llur ubicació el preu de l’habitatge o les relacions 
socials per davant de la proximitat al lloc de treball; doncs mentre aquest darrer pot 
canviar al llarg del temps, la propietat immobiliària i els vincles socials i afectius 
perduren en el temps.  
 
A més, cal destacar que, a mida que incrementa l’edat d’emancipació de la persona 
enquestada incrementen també els factors econòmics en la recerca d’habitatges més 
assequibles (32%) i els motius de parella (24% en el cas de lloc d’origen de la parella i 
14% en el cas de matrimoni);en detriment, sobretot dels estudis i la feina. Per tant, 
aquest canvi en l’ordre de prioritats de la societat actual es perpetua amb l’edat. En 
canvi, observant tant sols la mostra no emancipada els motius que fan preveure un 
canvi de municipi són pràcticament exclusivament econòmics, doncs el 89% de la 
mostra no emancipada que voldria emancipar-se al seu municipi d’origen i considera 
que no podrà fer-ho atorga aquesta impossibilitat al preu de l’habitatge, un 5% 
considera el treball o els estudis i un altre 5% considera altres motius. En aquets cas, 
en tractar-se de persones més joves i que encara no s’han emancipat no consideren 
els vincles afectius (amb una suposada parella). 
 
El règim de tinença de l’habitatge és un element d’especial rellevància, doncs 
s’aprecien diferències respecte la població adulta, amb una major proporció 
d’habitatges de lloguer que els del conjunt del Maresme (tant sols el 13,7% dels 
habitatges del Maresme són de lloguer150). Així, les llars joves resideixen en major 
proporció que les adultes en habitatges de lloguer (23,8%), un 70,5% ho fan en 
habitatges de propietat i un 6% en habitatges cedits. Ara bé, tal com s’apreciava a 
l’anàlisi quantitativa amb dades secundàries, les llars més joves resideixen en major 
proporció en habitatges de lloguer: la meitat de les llars en edat d’emancipació 
primària resideixen en habitatges de lloguer, un 46% en habitatges de propietat i el 4% 
restant en habitatges cedits; en llars emancipades amb aquesta edat les diferències no 
són tant significatives (el 25% resideix en habitatges de lloguer, mentre el 70% ho fa 
en propietat), doncs com s’ha vist anteriorment es van emancipar en moments en què 
el mercat hipotecari pal·liava els efectes de l’increment dels preus de l’habitatge. 

                                                 
150 Dades del cens de 2001. El 81,47% dels habitatges del Maresme són de propietat, el 13,7% de lloguer 
i el 4,83% cedits. Mentre a la RMB incrementa la proporció d’habitatges de lloguer (un 17,81%), en 
detriment dels de propietat (el 78,55%) i els cedits (3,65%). 
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Taula 53 Règim de tinença dels habitatges joves per grups d’edat en el moment de 
l’emancipació 

Propietat Lloguer Cedit Total
113 40 9 162
69,75 24,69 5,56 51,43
109 35 9 153
71,24 22,88 5,88 48,57
222 75 18 315
70,48 23,81 5,71 100,00

Total

Edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
Edat d'emancipació estable     
(25-34 anys)

 
Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
D’altra banda, la resposta de la mostra no emancipada respecte el règim de tinença en 
què creu que residirà quan s’emancipi, té un comportament intermig entre els anteriors 
grups de llars emancipades. Per descomptat, la opció majoritària és la propietat (66%), 
seguida per un terç de les opcions pel lloguer (31%), però amb percentatges més 
baixos que els de llurs coetanis emancipats degut al fet que la mostra no emancipada 
més jove (i amb més pes) considera en major proporció que la de més edat el lloguer 
(37% enfront el 12,5%). Per tant, la propietat també respon a l’edat, tant pel que fa a 
la mostra emancipada com de la que no ho està. 
 
La resta de característiques mostren una tipologia d’habitatges majoritàriament 
plurifamiliars (84%), seguits dels unifamiliars (9%) i en renglera (7%), diversificació que 
respon no tant a l’edat com al moment d’emancipació; doncs les llars joves que es van 
emancipar amb menys edat tenen una major diversitat de tipologies. En canvi, la 
mostra no emancipada respon a la tipologia de l’habitatge de forma contrària al 
comportament de llurs coetanis emancipats, amb una reducció de l’habitatge 
plurifamiliar (79%) i en renglera (2%) i a favor de l’unifamiliar aïllat (16%); però aquests 
canvis els produeixen, sobretot, les respostes de la població jove no emancipada en 
edat d’emancipació estable, que espera tenir uns habitatges tipològicament més 
dispersos en el territori. 
 
Pel que fa a la superfície dels habitatges tant sols destacar que la majoria tenen 
entre 60 i 90m2 (el 48%) o entre 75 i 90m2 (35%) i que predominen els habitatges de 
més de 120m2 per davant dels de menys de 60m2. I en relació a l’edat, cal destacar 
que com més recent i jove és la llar menor és la superfície de l’habitatge on resideix, la 
majoria de les llars més joves (el 54%) resideixen en habitatges de menys de 75m2. 
Per tant, altre cop queda manifesta la importància de les característiques de l’habitatge 
en funció del moment en què s’accedeixi al mercat residencial, per sobre de l’edat en 
què es faci. Tant és així que la percepció de la mostra no emancipada és més 
negativa, amb habitatges de dimensions més petites, que la de llurs coetanis 
emancipats. Igualment succeeix amb el nombre d’habitacions de l’habitatge, que té 
un comportament idèntic al de la superfície, amb habitatges predominantment de 3 
habitacions (48%), de dues (24%) o 4 (21%); i amb una imatge pessimista per part de 
la mostra no emancipada que considera que llur habitatge tindrà 3 o dues habitacions 
(el 44% i el 39% respectivament). 
 
L’anàlisi del preu de l’habitatge que, com s’ha vist a la qüestió sobre motiu de canvi 
de municipi de residència, és determinant. Així, el 56% de les llars joves destinen entre 
500 i 1.000€ mensuals al pagament de l’habitatge (bé de propietat, bé de lloguer), tant 
sols el 5% destina menys de 300€, un 27% entre 300 i 500€ i un més que significatiu 
3,4% més de 1.000€. Ara bé, contràriament al que ha succeït fins ara, però també 
previsiblement, les llars més joves emancipades més recentment (llars joves amb edat 
de primera emancipació) realitzen les despeses més grans (el 44% paga entre 700 i 
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1.000€ mensuals per l’habitatge), i això que és el col·lectiu que en major proporció 
resideix en habitatges de lloguer! Per tant, altre cop és d’importància cabdal el moment 
de l’emancipació. Així ho demostra la resposta a la qüestió de la quota que suposa 
destinarà al pagament mensual de l’habitatge la mostra no emancipada, amb un 40% 
de les respostes per a imports superiors als 700€. A més, com més jove és la mostra 
no emancipada enquestada més pessimista és llur resposta, amb quantitats superiors 
a destinar al pagament de l’habitatge. 
 
Finalment s’ha inclòs una qüestió sobre la imatge de l’habitatge i llur temporalitat o 
perdurabilitat en el temps, i més que en el temps, en els canvis estructurals de la llar. 
Així, la majoria de respostes de la mostra emancipada (el 62%) consideren llur 
habitatge per al moment present i un 37% el considera per al futur. Però aquesta 
qüestió té comportaments molt diferents en funció del col·lectiu enquestat, així, les llars 
més joves emancipades més recentment presenten uns més elevats percentatges de 
temporalitat de l’habitatge; en canvi, pel que fa a la mostra en funció de l’edat 
d’emancipació la temporalitat de l’habitatge respon majoritàriament al col·lectiu de més 
edat. No és d’estranyar que, si les característiques de l’habitatge varien en funció del 
moment de l’emancipació, en aquest cas també ho faci, doncs la concepció de 
l’habitatge també és conseqüència de llurs característiques físiques. Tot i que en 
aquesta qüestió pren més rellevància del que ho ha fet fins ara l’edat, sobretot pel fet 
que en la referència sobre la visió de l’habitatge per al futur té a veure amb 
l’estabilització i una hipotètica ampliació de la llar, més pròpia de les llars de més edat. 
D’altra banda, la imatge de la mostra no emancipada contrasta amb la que sí que ho 
està amb una visió de l’habitatge més perdurable en el temps (el 48% considera que 
tindrà un habitatge pensat en el moment present i el 50,5% pensat per al futur) 
 
 
 

4.1.1. habitatge de propietat 
 
De les qüestions i característiques de l’habitatge de propietat cal destacar dos tipus de 
variables, en primer lloc es descriuen les que ja s’han analitzat pels diferents règims de 
tinença però en aquest cas exclusivament per a l’habitatge de propietat. I en segon lloc 
es descriuen les variables que fan referència a la forma d’accés pròpies d’aquest règim 
de tinença. Per tant, les primeres variables, en ser repetides però exclusivament per a 
la propietat, tant sols fan referència a la mostra emancipada, mentre a les segones 
també hi ha la percepció de la mostra no emancipada. 
 
La tipologia dels habitatges mostra una majoria d’habitatges plurifamiliars (83%), 
seguits dels habitatges en renglera (8,6%) i dels unifamiliars aïllats (8%), amb la 
mateixa distribució per col·lectius que s’apreciava abans. Les llars joves emancipades 
més recentment resideixen en habitatges plurifamiliars, i les que es van emancipar 
més joves tenen la major variabilitat de tipologies, però amb menors diferències que 
les que ho van fer amb més edat. 
 
La superfície i el nombre d’habitacions dels habitatges de propietat presenta 
habitatges més grans, majoritàriament de 75-120m2 (60%) i amb menors diferències 
entre els grups d’edat i el moment de l’emancipació; tot i que les llars emancipades 
amb edat d’emancipació primària i que, per tant ho han fet més recentment, tenen 
habitatges més petits que la resta. 
 
On s’aprecien diferències és en la quota mensual de la hipoteca, amb uns valors 
més elevats en les llars més joves i emancipades més recentment. Mentre la quota 
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mitjana mensual de les llars en edat d’emancipació estable està al voltant dels 720€, la 
de les llars en edat de primera emancipació ronda els 805€, quan més de la meitat (el 
55%) destinen entre 700 i 1.000€ al pagament de l’habitatge. 
 
Canviant a les variables pròpies dels habitatges de propietat i afegint de nou la mostra 
no emancipada, sorprèn el fet que tant sols el 2,7% dels habitatges de propietat són 
protegits, enfront el 71% de la mostra no emancipada que preferiria un habitatge 
protegit. Per tant, és obvi pensar que, amb les dades actuals, la mostra no 
emancipada majoritàriament no podrà satisfer llur desig de protecció de l’habitatge. 
 
Tal com s’ha anat veient fins ara, i com caldrà comprovar, l’any de compra de 
l’habitatge té molta importància per la forma de finançament que limitarà o afavorirà 
l’accés i per tant, les millors o pitjors característiques de l’habitatge. S’aprecia així unes 
majors distribucions en el temps d’adquisició de l’habitatge en el cas de la mostra 
emancipada en edat d’emancipació estable, tant pel que fa a l’edat actual com pel que 
fa a l’edat d’emancipació; mentre les llars més joves ho fan majoritàriament entre el 
2003 i el 2007, quan els tipus d’interès hipotecaris comencen a incrementar. Fet 
rellevant donat que el 95% de la mostra emancipada en habitatges de propietat ho ha 
fet mitjançant una hipoteca. A més, cal destacar el fet que la durada del préstec 
bancari és majoritàriament per un període d’entre 30 i 40 anys (65%), un 25% inferior 
als 30 anys i un més que significatiu 8,5% a retornar en més de 40 anys. Tant és així 
que, la percepció del mercat hipotecari i del preu de l’habitatge han jugat a favor de 
l’allargament dels préstecs que considera demanarà la mostra no emancipada, amb un 
34% dels préstecs a 30 anys,  un 27% a 40 i un 9% a 50 anys. Resultats que posen de 
manifest la situació actual del mercat hipotecari i la percepció que en té la població 
jove. 
 
Com a conclusió de les formes d’accés i de finançament de l’habitatge cal tenir en 
compte la percepció de la quota mensual a pagar per la hipoteca en tant que 
permissible o assequible. On destaca una major permissivitat en la percepció de 
l’habitatge com més jove és la persona enquestada. Doncs, les llars més joves o en 
edat de primera emancipació són les que consideren en major percepció la quota 
mensual de l’habitatge de propietat com a no permissible (el 55,6%). Ara bé, aquesta 
percepció també varia en funció del moment en què s’ha produït l’emancipació, així, la 
mateixa qüestió per a les llars emancipades en edat de primera emancipació és menys 
permissible que per a les llars emancipades amb més edat però en menor proporció 
del que suposa per a les llars emancipades més joves actualment. 
 
Per tant, la influència de la consolidació en el mercat laboral i dels ingressos que per a 
totes les llars es produeix amb el temps, contrasta amb l’efecte del mercat immobiliari i 
l’increment dels preus dels habitatges, que afecten en major proporció les llars més 
joves actuals, emancipades en l’etapa alcista dels preus dels habitatges. Prova d’això 
és el fet que la mostra no emancipada manifesta una visió més pessimista i menys 
assequible del preu de l’habitatge, quan el 59% considera que la quota que creu 
pagaria de l’habitatge no li resultaria còmode o permissible (enfront el 39% de la 
mostra emancipada). 
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4.1.2. habitatge de lloguer 

 
 
Les qüestions i característiques de l’habitatge de lloguer es descriuran de la mateixa 
manera que les dels habitatges de propietat, primer les que ja s’han analitzat pels 
diferents règims de tinença però només per a l’habitatge de lloguer de la mostra 
emancipada; i després les que fan referència a la forma d’accés pròpies del lloguer per 
a ambdues mostres. Cal tenir en compte que en aquest cas, per a la mostra 
emancipada es tracta d’una submostra de 75 casos, 40 dels quals es van emancipar 
en edat de primera emancipació, però, a més, tant sols 12 tenen actualment aquesta 
edat. A més, tres quartes parts preferiria viure en un habitatge de propietat, però les 
qüestions sobre llurs habitatges mostren una realitat prou diferenciada amb el règim de 
lloguer per considerar-les. D’altra banda la mostra no emancipada està formada per 29 
individus, el 90% dels quals té menys de 25 anys. 
 
La tipologia dels habitatges de lloguer mostra una majoria d’habitatges plurifamiliars 
(89%) superior als de propietat, seguits dels habitatges en renglera (2,7%) i dels 
unifamiliars aïllats (8%). Les llars joves emancipades més recentment resideixen en 
habitatges plurifamiliars en major proporció del que ho fan les que s’han emancipat 
amb més edat, i les que es van emancipar més joves tenen la major variabilitat de 
tipologies, fins i tot (i contràriament amb les que resideixen en habitatges de propietat) 
amb més diferències que les que ho van fer amb més edat. 
 
La superfície i el nombre d’habitacions dels habitatges de lloguer presenta 
habitatges més petits en relació als de propietat. Tot i que la majoria dels habitatges 
són de 75-120m2 (52%), el 40% té menys de 75m2 i d’aquests, el 13,4% menys de 
60m2; que en relació amb les grandàries dels habitatges de la comarca del Maresme 
són molt més petites. A més, les diferències entre els grups d’edat i el moment de 
l’emancipació són molt grans; les llars emancipades amb edat d’emancipació primària i 
que, per tant ho han fet més recentment, tenen habitatges més petits que la resta (un 
25% viuen en habitatges de menys de 60m2).  
 
En canvi, on s’aprecien diferències significatives és amb el lloguer mensual, 
diferències marcades pel recent increment del preu de l’habitatge i el moment de 
l’emancipació de la llar, però també amb el règim de tinença de l’habitatge. Així, no és 
d’estranyar que, degut a l’increment dels preus de l’habitatge les llars que s’han 
emancipat més recentment destinin uns imports superiors al pagament de l’habitatge, 
però també és important el moment en què s’accedeix. Doncs, mentre el lloguer mitjà 
de les llars en edat d’emancipació estable està al voltant dels 538€, el de les llars en 
edat de primera emancipació ronda els 603€.  
 
Pel que fa a les variables pròpies dels habitatges de lloguer i afegint de nou la mostra 
no emancipada, sorprèn el fet que tant sols el 2,7% dels habitatges de lloguer són 
protegits, enfront el 86% de la mostra no emancipada que preferiria un habitatge 
protegit. Ara bé, mentre el percentatge de protecció de l’habitatge de la mostra 
emancipada és el mateix en el cas de la propietat que en el del lloguer, el desig de 
protecció del mateix és superior en el cas de l’habitatge de lloguer; altre cop 
percentatges molt allunyats de la realitat. 
 
Per avaluar les dificultats i facilitats en l’accés a l’habitatge, s’avalua la necessitat o 
no d’un aval per a la signatura del contracte i la durada del mateix. Així, sobta el 
fet que la necessitat d’un aval respon més a l’edat de la llar que al moment de 
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l’emancipació, doncs són les llars més joves les que han requerit d’aquesta figura en 
major proporció. Fins i tot, aquesta realitat és extensible a la mostra no emancipada 
que també considera imprescindible la figura de l’aval en un hipotètic contracte de 
lloguer, tot i que en aquest cas la mostra de més edat el considera més necessari del 
que ho fan llurs coetanis emancipats. 
 
A mode de resum de la percepció de l’esforç econòmic que suposa l’habitatge cal tenir 
en compte la percepció del lloguer mensual a pagar per l’habitatge en tant que 
permissible o assequible. On destaca una major permissivitat en la percepció de 
l’habitatge com més jove és la llar (tant actualment com, sobretot, en el moment de 
l’emancipació). Així, les llars en edat d’emancipació estable són les que consideren en 
major proporció el lloguer mensual de l’habitatge com a no permissible (el 76%). Ara 
bé, aquesta percepció dista molt de la que tenen les llars emancipades en habitatges 
de propietat, el 59% de les llars emancipades en règim de propietat consideren que la 
quota de la hipoteca que paguen els és còmode o permissiva, mentre en el cas de les 
llars emancipades en habitatges de lloguer aquest percentatge arriba a més de tres 
quartes parts de la mostra (el 76%). Mentre la mostra no emancipada segueix tenint 
una imatge més pessimista del pagament de l’habitatge i l’esforç que li suposaria, tot i 
que ho és en més proporció aquella que prefereix la propietat que el lloguer (el 30% de 
la mostra no emancipada que preferiria un habitatge de propietat considera que la 
hipoteca no li resultaria còmode o assequible enfront el 55% que la considera no 
assequible en el cas de tractar-se del lloguer). Es confirma per tant, la major 
accessibilitat al lloguer que a la propietat, especialment quant més jove és la llar 
en qüestió; però també cal tenir en compte, com s’ha vist, el moment en què es 
troba el mercat immobiliari i les ofertes hipotecàries del moment. 
 
 
 

4.1.3. habitatge cedit 
 
 
Les característiques de l’habitatge cedit, per llur naturalesa i poc pes, tant sols 
responen a tres qüestions, a saber: el pagament o no per l’ús del mateix, la propietat i 
la perdurabilitat del mateix. Així, es tracta tant sols del 5,7% de la mostra emancipada i 
del 3,1% de la mostra no emancipada que, al seu torn perd representativitat pels grups 
d’edat actual i en el moment de l’emancipació. Per tant, en aquest cas, a excepció de 
la primera qüestió referent al pagament de l’habitatge, es consideren ambdues 
mostres, emancipada i no emancipada. 
 
L’habitatge cedit és un habitatge la titularitat del qual no es vulnera, tant sols es cedeix 
el dret d’ús i gaudi al mateix. Ara bé, així com majoritàriament no representa cap 
pagament per aquest dret, un 17% de les llars emancipades que resideixen en aquest 
tipus de règim (o en absència del mateix) realitzen algun tipus de pagament. D’altra 
banda, com que es tracta d’un tipus de cessió poc habitual majoritàriament prové 
d’algun familiar molt proper (pares i/o sogres) en concepte d’ocupació del parc vacant i 
en menor proporció en concepte de regal o per la tinença de diferents habitatges de 
propietat. Així doncs, en aquests casos es trobaria l’estratègia d’emancipació que 
Anna Alabart (2007) donava al jovent que s’emancipa a les segones residències de 
llurs progenitors o, inclús en altres residències de llur disponibilitat. Finalment, cal 
considerar vertaderament la proposta d’Anna Alabart en tant que estratègia 
d’emancipació, doncs en la meitat dels casos es tracta de cessions provisionals.  
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4.2. l’habitatge ideal 
 
 
L’habitatge ideal és aquell les característiques del qual desitjaria tenir la mostra 
enquestada, amb independència de l’habitatge actual i real en el qual resideix. 
Característiques que permeten contrastar amb l’habitatge real i la satisfacció o no dels 
desitjos del jovent amb el mercat real, o, almenys, el mercat al qual accedeixen. Ara 
bé, les qüestions i característiques estructurals de l’habitatge ideal (tipologia, 
superfície, nombre d’habitacions i imatge de l’habitatge) són exclusives de la mostra 
emancipada, doncs responen a aquestes característiques en paral·lel a les de llur 
habitatge real. I, en segon lloc, les qüestions sobre la disponibilitat al pagament de 
l’habitatge en quant al valor màxim i al valor ideal a pagar mensualment per l’habitatge, 
que es pregunta al final de l’enquesta, respon a ambdues mostres. 
 
La tipologia dels habitatges majoritàriament plurifamiliars, mostren un major desig de 
dispersió en habitatges unifamiliars (60%), seguits dels plurifamiliars (27%) i en 
renglera (13%). Les superfícies també es tornen superiors (un 53% desitja habitatges 
d’entre 91 i 120m2 i el 33% de més de 120m2), amb la pràctica inexistència 
d’habitatges de menys de 75m2 (3,6%). Però el nombre d’habitacions, malgrat 
incrementa en nombre, aquest no és proporcional a la superfície; desapareixen els 
habitatges de menys de dues habitacions i pràcticament també aquests (3%), amb un 
23% per als de 3 habitacions i un 58% dels de 4. Per tant, si bé el canvi en l’estructura 
familiar i en el nombre de fills s’aprecia en el desig d’habitatges de dues habitacions, 
no és cert que el jovent desitgi habitatges petits i amb cap o una habitació, doncs 
segueix predominant el desig d’habitatge clàssic de 4 habitacions. Si bé és cert que els 
habitatges de menys habitacions i superfície són en major proporció desig de les llars 
més joves. 
 
D’altra banda i en fort contrast vers l’habitatge real, el 86% de les llars desitjarien que 
llur habitatge fos per al futur i la consolidació i ampliació de la llar, en contrast amb el 
reduït percentatge que compleix aquestes característiques (tant sols el 36,5% dels 
habitatges actuals responen a aquesta perdurabilitat).  
 
Finalment, pel que fa als aspectes econòmics del pagament de l’habitatge, mentre la 
quota ideal a pagar està a la vora dels 500€, la quota real, amb una mitjana de 679€, 
dista d’aquest ideal. Així, les llars joves realitzen un esforç econòmic de gairebé 200€ 
més del que desitjarien, sobretot les llars més joves que destinen gairebé 700€ 
mensuals per al pagament de l’habitatge, quan voldrien destinar-ne menys de 500€. 
Així, tal com mostra el gràfic els imports més desitjats, i alhora els menys freqüents, 
són els inferiors a 500€. 
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Gràfic 63 Diferencial estructural entre la despesa real mensual i la despesa ideal 
mensual destinada a l’habitatge en funció de l’edat en el moment de l’emancipació 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 
 
D’altra banda, l’import màxim que les llars joves estarien disposades a destinar al 
pagament mensual de l’habitatge és encara 100€ superior al que destinen, 
especialment quant més edat té la llar, doncs alhora disposa de més ingressos. Aquets 
fet, que posa en risc l’economia de les llars joves en destinar percentatges molt elevats 
de llurs ingressos al pagament de la llar, i fins que, i tot estarien disposades a fer-ho en 
major proporció del que ho fan, posa de manifest la importància de l’imaginari social de 
l’habitatge i la sobrevaloració de la propietat (doncs tres quartes parts de les persones 
joves que viuen en habitatges de lloguer preferirien tenir-ne un de propietat). 
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4.3. coneixement i opinió dels habitatges 
protegits i socials 

 
Donada l’elevada importància que tenen els habitatges socials i protegits per facilitar 
l’accés al mercat immobiliari als col·lectius amb majors dificultats econòmiques, com 
és el cas dels joves. I com a recull de l’opinió del jovent en un moment en què s’inicien 
canvis polítics determinants per a la implementació del parc d’habitatges protegits i 
socials (és el cas del pla d’habitatge 2004-2007, la llei pel dret a l’habitatge, el pacte 
nacional per l’habitatge,...), s’analitza breument el coneixement del jovent d’aquest 
tipus d’habitatge i les polítiques que les acompanyen i l’opinió que en tenen, tant per la 
mostra emancipada com per la que no ho està. 
 
I la primera dada que sorprèn és que gairebé la meitat de la mostra (el 40,6% de la 
mostra emancipada i el 46% de la mostra no emancipada) no coneix els habitatges 
protegits de l’administració. Malgrat la manca de coneixement, aquest pertany en 
major proporció als grups que més dificultats han trobat en emancipar-se (en el cas 
dels que ho han fet) i que més probabilitat tenen d’emancipar-se (en el cas dels que no 
ho han fet). Així, el 70% dels joves emancipats de menys de 25 anys (i el 62% dels 
que es van emancipar amb aquesta edat) tenen coneixement dels habitatges protegits, 
juntament amb el 75% dels joves no emancipats en edat d’emancipació estable.  
 
Ara bé, malgrat la voluntat majoritària de la protecció de llur habitatge, tant sols el 26% 
de la mostra emancipada ha sol·licitat un habitatge protegit (percentatge molt similar al 
del col·lectiu no emancipat de més edat (22%)). Però encara més sorprenent és el fet 
que la majoria d’opinions són positives, el 27% consideren que estan bé i un 36,6% 
que n’haurien de fer més, especialment en el cas de la mostra no emancipada (el 37% 
consideren que estan bé i el 39% que n’haurien de fer més); mentre de les opinions 
negatives destaca el 13% que no l’especifica, el 8% considera les condicions d’accés 
molt estrictes, el 5% no confia en el sistema d’adjudicació i tant sols el 2% es queixa 
d’aspectes estructurals de l’habitatge en considerar-los molt petits.  
 
Com es pot comprovar, malgrat la majoritària opinió positiva dels habitatges protegits, 
tant sols una quarta part n’ha sol·licitat i és que quan s’entra en detall sobre la 
disposició o la voluntat real de residir en un habitatge protegit els percentatges 
d’aquells que ho volen disminueix. Així ho demostra el fet que gairebé la meitat de la 
mostra emancipada (el 47%) no viuria en un habitatge protegit de lloguer. Ara bé, 
abans de fer judicis de valor al respecte cal tenir present que es tracta de la mostra 
que té resolt el primer accés a l’habitatge (doncs ja s’ha emancipat), i que en la majoria 
es tracta d’un procés consolidat. En canvi, si es té en compte l’edat actual les 
preferències i disponibilitats canvien, el col·lectiu emancipat més jove (i que per tant 
també ho ha fet més recentment) majoritàriament (el 67%) viuria en un habitatge 
protegit de lloguer. Igualment, tres quartes parts de la mostra no emancipada també hi 
viuria, especialment els més joves. I és que són els col·lectius més propers a 
l’emancipació en el moment present i els més joves (alhora amb una situació més 
precària en el mercat laboral) qui més han patit l’increment dels preus de l’habitatge i 
la dificultat de trobar habitatges assequibles en un ampli mercat de l’habitatge lliure i 
de propietat i amb escassetat del parc de lloguer i/o públic. Per tant, no és d’estranyar, 
que davant les dificultats per portar a terme llur emancipació donat l’elevat increment 
dels preus dels habitatges dels darrers temps, siguin més flexibles a llurs disponibilitats 
residencials; fins i tot en detriment del règim de propietat.  
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Tant és així que, la mateixa qüestió sobre l’habitatge protegit de compra té una 
resposta oposada i majoritària. Així, el 85% de la mostra emancipada (i el 88% de la 
no emancipada) estaria disposada a viure en un habitatge protegit de compra. I, 
contràriament al cas del lloguer, com més edat té la persona enquestada, major és llur 
disponibilitat per la propietat (tant en el cas de la mostra emancipada com en el de la 
que no ho està). Queda palesa per tant la influència que té l’imaginari social de la 
propietat en la voluntat i la disponibilitat del règim de tinença fins i tot quan es tracta 
d’habitatges protegits, que, per llur naturalesa, són més assequibles. 
 
Finalment, la tipologia d’habitatges amb serveis comuns, entenent per serveis comuns 
sales comunes de reunions, zona de rentadores, calefacció,... tampoc és una tipologia 
molt afavorida, doncs tant sols el 34% de la mostra emancipada viuria en habitatges 
d’aquest tipus. Ara bé, en aquest cas l’edat no influencia gaire, tot i que les llars més 
joves són lleugerament més favorables; però el que sí té importància és l’emancipació 
en sí. La mostra no emancipada residiria en un habitatge d’aquestes característiques 
en major proporció del que ho faria l’emancipada, però sobretot es deu a les persones 
més joves (el 44% de les persones joves en edat d’emancipació primària que no s’han 
emancipat viuria en habitatges amb serveis comuns). Es constata així una major 
flexibilitat en la tipologia i règim de tinença de l’habitatge en les persones més joves. 
 
D’altra banda, sorprèn el desconeixement de les borses de lloguer jove, menys d’una 
quarta part de la mostra emancipada (el 23%) i encara menys de la que no ho està (el 
18%) les coneixen. Ara bé, el fet de parlar de borses de lloguer jove és provable que 
hagi distorsionat la realitat, tot i que igualment posa de manifest el desconeixement de 
les polítiques públiques pel foment i l’accés a l’habitatge. A més, d’aquelles persones 
que les coneixen, tant sols el 15% s’hi ha inscrit. Ara bé, una mesura recent de facilitat 
en l’accés a l’habitatge com és l’ajut per al pagament del lloguer és més coneguda 
(una cinquena part de la mostra emancipada els coneixen) i alhora igualment 
sol·licitada (el 13% l’han sol·licitat).  
 
S’aprecia així una manca d’informació del jovent vers les polítiques públiques que es 
porten a terme per facilitar l’accés a l’habitatge i a llur pagament. Tot i que la opinió és 
positiva i la demanda efectiva l’enquesta mostra un desig general per l’ampliació de les 
polítiques públiques de foment de l’habitatge assequible mitjançant habitatges 
protegits, tal vegada més grans (és una de les opinions a destacar pel que fa a llurs 
característiques). A més, el fet que els col·lectius més joves i els emancipats més 
recentment, juntament amb els col·lectius no emancipats, estiguin disposats a una 
major flexibilitat i disponibilitat per a residir en habitatges de diferents tipologies ha 
d’estimular la promoció d’aquesta flexibilitat. 
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5.variables de l’emancipació 
(variables subjectives) 

 
 
Les variables obtingudes a partir de l’enquesta es distingeixen en dos grups en funció 
de llur naturalesa, fins aquí s’han analitzat les variables objectives d’ambdues mostres, 
llurs característiques sociodemogràfiques, l’estructura de la llar i les característiques 
de l’habitatge actual i del que desitjarien. En aquest segon apartat s’analitzen les 
variables de caràcter més subjectiu, és a dir, les característiques de l’emancipació i la 
forma en què s’ha produït. Es tracta per tant de variables majoritàriament de caràcter 
subjectiu que mostren com s’ha produït el procés d’emancipació, la importància que 
han tingut cadascun dels factors externs i la visió que té la mostra no emancipada del 
mateix procés. Si bé aquesta anàlisi és de caràcter genèric, doncs la rellevància de 
cadascun d’aquests factors en el procés d’emancipació, en tant que limitador o 
afavoridor del mateix s’analitzen a través de la regressió logística del següent apartat.  
 
La descripció de les variables es realitza, com s’ha fet fins ara, mitjançant l’explotació 
sistematitzada de cadascuna de les qüestions i les respostes que ha obtingut, 
distingint la mostra emancipada segons l’edat actual, altre cop la mostra emancipada 
però segons l’edat en el moment de l’emancipació i la mostra no emancipada segon 
llur edat; sempre distingint entre els dos grups d’edat, d’emancipació primària (<25 
anys) i d’emancipació estable (25-34 anys). Per avaluar cadascuna de les respostes 
amb major deteniment es pot consultar l’annex de l’explotació de l’enquesta on hi ha 
els gràfics de cadascuna de les respostes i en funció de cada grup d’edat i mostra. 
 
Per tant, aquesta descripció genèrica, serveix de caracterització general del procés 
d’emancipació i, quedant-se a un nivell molt genèric i superficial, serveix com a pas 
previ a l’anàlisi en detall mitjançant la regressió logística del següent apartat. 
 
Les qüestions pròpies determinants de l’emancipació mostren una distribució de valors 
en les respostes sovint diferent en funció de l’agrupació de cada col·lectiu. Així, el fet 
d’haver acabat els estudis per emancipar-se entre la mostra emancipada no es 
considera important (39% de la mostra que ho considera gens important), però es 
tracta d’una resposta polaritzada, amb els dos valors extrems contraposats,tot i que 
predomina el gens important per sobre del molt important (28%). En canvi, la mostra 
no emancipada dóna una clara importància a la finalització dels estudis (el 20% i el 
43% respectivament consideren important o molt important haver acabat els estudis), 
especialment al col·lectiu de més edat. 
 
La segona variable qüestionada per llur rellevància en el procés d’emancipació, tenir 
feina, té una resposta majoritàriament positiva. És així i en tots els casos molt 
important tenir feina per emancipar-se151, sobretot per a la mostra no emancipada, que 
sobrevalora aquest aspecte per sobre del que ho fa la mostra emancipada. 
 
La tercera i quarta variables fan referència a l’habitatge, així la rellevància de l’elevat 
preu dels habitatges en el procés d’emancipació presenta una distribució polaritzada 
de la mostra emancipada, contrària a la resposta de la que no ho està. Així, la mostra 
emancipada considera el preu de l’habitatge majoritàriament com a molt important 
                                                 
151 El 10% i el 63% de la mostra emancipada considera important o molt important tenir feina; mentre la 
mostra no emancipada ho fa en un 13% i un 72% respectivament. 
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(44%) i, en menor proporció, l’extrem contrari, gens important (24%), enfront del 65% 
de la mostra no emancipada que el considera molt important i el reduït 14% que el 
considera gens important. Així, es distribueixen més les respostes, amb una major 
importància del preu de l’habitatge com més edat té la persona tant en el moment 
present com en el moment de l’emancipació. I, contràriament, com més jove és, més 
polaritza la resposta atribuint major pes a la resposta gens important. Per tant, el preu 
de l’habitatge es considera més determinant com més edat té la persona enquestada, 
el qual respon al procés d’estabilització de l’emancipació; atorgant a la mostra de 
menys edat una major flexibilitat i precarietat en llur procés d’emancipació i llur 
estructura de la llar que permet unes més diverses formes de cohabitació que sovint 
redueixen la importància del preu de l’habitatge, podent establir llars més flexibles per 
reduir el pes d’aquest factor. De forma similar es comporta la variable referent a la 
possibilitat de tenir accés a un habitatge assequible, amb menors variacions entre 
grups d’edat però amb una clara importància a aquest fet i menys polaritzada que 
l’anterior. És per tant més important l’accessibilitat a un habitatge assequible que el 
preu en sí mateix, doncs, malgrat es tracti de valoracions subjectives de la rellevància 
d’ambdós factors en el procés d’emancipació, el preu respon a unes característiques 
quantitatives i l’assequibilitat de l’habitatge és una valoració subjectiva. 
 
L’ajuda de la família en el procés d’emancipació, malgrat la manca de concreció i 
especificitat, el quall atorga un major ventall de possibilitats, presenta una àmplia 
distribució de respostes. Així, com més jove és la persona enquestada i com més jove 
s’ha emancipat més importància atorga a l’ajuda de la família, tot i que també té força 
pes la valoració d’aquesta com a gens important. Per tant, com més jove és la persona 
i més jove s’emancipa més valora l’ajuda de la família, i com més gran és i/o 
s’emancipa menys la valora en llur procés d’emancipació. 
 
Les tres darreres qüestions tenen a veure amb la forma en què s’ha produït 
l’emancipació i la cohabitació a la llar. Les dues primeres, tenir parella i casar-se són 
pròpies de les persones de més edat i, sobretot, de les emancipades, que atorguen 
molta importància al fet de tenir parella, doncs és l’estructura majoritària de llurs llars. 
En canvi, casar-se, que també és una variable pròpia de les llars de més edat, 
majoritàriament es considera gens important i sorprèn el fet que són les persones no 
emancipades més joves les que atorguen més importància al matrimoni. Aquesta 
variable posa de manifest el canvi estructural de les llars i de la segona transició 
demogràfica, quan el matrimoni perd importància en el procés d’emancipació 
consolidat, però, alhora, des de la no emancipació més jove, es segueix veient com 
una forma de consolidació de l’emancipació, no tant per la importància del matrimoni 
en ell mateix sinó per la rellevància de les llars nuclears simples. Finalment, la darrera 
variable, tenir amics o companys de pis és una estratègia d’emancipació i una 
estructura de la llar més pròpia de les persones més joves, que són les que la 
consideren en major grau com a important. 
 
Canviant de tipologia de variable, un altre element important o, almenys a tenir en 
compte, per llur rellevància en el procés d’emancipació, és la relació amb la família i la 
llibertat de l’individu a la llar d’origen. A través d’aquestes qüestions es constaten els 
canvis produïts a les llars familiars d’origen amb la consolidació de la segona transició 
demogràfica, amb una major llibertat individual que s’estén no només de l’individu cap 
enfora, també de l’individu cap a l’interior de la llar familiar, canviant les relacions i les 
llibertats al mateix nucli familiar. 
 
Les dues primeres qüestions fan referència a llibertats individuals, la primera, la 
llibertat de decisió de l’hora de tornada a casa, constata unes llars llibertàries en 
relació als horaris. Ara bé, entrant en detall s’aprecia que les llars d’origen de la mostra 
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emancipada de menys edat són més llibertàries, per tant, posa de manifest un lleuger 
increment de les llibertats; però, contràriament, les llars d’origen de les persones 
emancipades més joves són més restrictives pel que fa a l’hora de tornada a casa, el 
qual podria fer pensar que aquest factor pot haver estat determinant per llur procés 
d’emancipació en edats de primera emancipació. I, comparant aquestes amb les llars 
d’origen de la mostra no emancipada s’aprecia una major llibertat, sobretot pel fet que, 
a les llars de la mosta no emancipada el 92% té una màxima llibertat per decidir l’hora 
de tornada a casa. Per tant, sembla que, amb el temps, les famílies es tornen 
comprensibles i llibertàries en els horaris, especialment a partir dels 25 anys del/la 
jove, facilitant així la relació i la convivència intergeneracional i tal vegada allargant-la. 
D’altra banda, la segona variable, referent a la possibilitat d’administrar els propis 
diners, s’aprecia altre cop una àmplia llibertat, que es consolida amb el temps i l’edat 
de la persona; comportant-se igual que la variable anterior però amb menors 
variacions i maximitzant les llibertats individuals. 
 
Les variables tres i quatre fan referència a les llibertats pel que fa a les relacions 
socials dins i fora de la llar familiar. La primera, la possibilitat de portar amics a casa, 
presenta unes llars d’origen molt similars amb independència de l’edat i l’estat de 
l’emancipació, amb llars familiars molt obertes a acollir les amistats del jovent. En 
canvi, la segona, poder dormir fora de casa, sí que presenta diferències, malgrat la 
majoria de les llars d’origen donen llibertat per dormir fora de casa, com més edat té la 
persona enquestada i més tard s’ha emancipat, més llibertats té/tenia per dormir fora 
de casa. En canvi, les llars d’origen de les persones emancipades en edats més joves 
tenien menys llibertat per dormir fora de casa i en proporcions més elevades de les 
llars actuals de la mostra no emancipada de la mateixa edat (<25 anys). Per tant, no 
són les mateixes les llibertats que es tenen dins la llar que les que es tenen fora, sota 
el control i la supervisió de la família. 
 
La cinquena qüestió, té a veure amb el control (amb més o menys llibertat) a la llar 
d’origen, es tracta del control dels llocs freqüentats, les companyies,... En aquest 
cas cal destacar un comportament similar en tots els casos, on, malgrat es tinguin més 
o menys llibertats en altres aspectes, es segueix preguntant on i amb qui es relaciona 
l’individu i els llocs que freqüenta. Tot i així, cal destacar un menor control a mida que 
incrementa l’edat (actual i del moment d’emancipació) en ambdues mostres. 
 
Les dues variables següents fan referència a les decisions importants, la primera, 
poder decidir coses importants segons criteri propi, presenta uns elevats 
percentatges de confiança en l’individu, tot i que atorga majors majors llibertats a mida 
que incrementa l’edat. La segona, demanar consell a la família, posa de manifest 
una majoritària bona relació jove-família basada en la confiança, doncs la majoria 
demanen consell.  
 
Les variables set i vuit fan referència altre cop a les llibertats pel que fa a les relacions 
socials, però en aquest cas exclusivament a les llibertats individuals vers la parella. La 
primera, portar la parella a casa esporàdicament, malgrat la majoria ho feien/fan 
destaca pel fer que un ampli percentatge no la portava/porta (el 21% de la mostra 
emancipada i el 36% de la que no ho està). Per tant, no és d’estranyar que de la 
segona variable, portar la parella a dormir a casa, encara incrementin més els 
percentatges dels que no ho fan. Ara bé, d’aquest factor cal destacar que la mostra 
emancipada més jove portava la parella a dormir a casa en un elevat percentatge, fins 
i tot superior al de la mostra no emancipada. D’altra banda, i d’acord amb la tendència 
que mostren les diferents variables, la mostra no emancipada té més llibertats a la llar 
d’origen, sobretot la de més edat. 
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Finalment, la darrera variable fa referència al fet de si ha millorat la relació a partir 
de l’emancipació (o si creu que millorarà en el cas de la mostra no emancipada), la 
mostra emancipada de més edat i la que es va emancipar més jove són les que més 
han millorat la relació familiar, doncs també són les que tenien un major control 
(sobretot les darreres); però destaca el fet que la mostra no emancipada de més edat, 
que és la que té majors llibertats, és la que amb majors proporcions considera que 
millorarà la relació (50%), fet que posa de manifest les dificultats de convivència 
intergeneracional a les llars d’origen malgrat l’increment de les llibertats. 
 
Un cop analitzats els factors consultats específicament per llur rellevància en el procés 
d’emancipació i la incidència o no que la relació familiar a la llar d’origen ha pogut tenir 
en el procés d’emancipació, s’analitzen breument alguns aspectes de caràcter 
subjectiu que poden haver facilitat o dificultat el procés. 
 
Donat que la majoria de les persones enquestades viuen o volen fer-ho en un 
habitatge de propietat i, a més, és la forma d’accés a l’habitatge més costosa, a la 
qüestió sobre l’ajuda de la família per assumir les despeses inicials, cal destacar 
que en la majoria dels casos (59%) no ha ajudat. En canvi, la mostra no emancipada 
preveu que la família l’ajudi en el 77% dels casos, especialment com més jove és la 
persona enquestada. 
 
Una qüestió bàsica de l’enquesta i del procés d’emancipació és la valoració que el 
propi individu realitza sobre la mateixa. En primer lloc, la opinió respecte la dificultat 
en la recerca d’habitatge en el moment de l’emancipació  sorprèn pel fet que la 
majoria de la mostra emancipada (el 59%) considera que no els va costar; enfront una 
àmplia majoria de no emancipats/des que consideren que sí que costa trobar habitatge 
(88%). Ara bé, aquesta variació troba l’explicació en la consolidació de l’emancipació 
de la mostra emancipada, doncs la recerca de l’habitatge la va realitzar fa alguns anys, 
quan els preus dels habitatges no havien incrementat tant, fet que no disminueix llur 
dificultat però sí la percepció que té sobre la mateixa. Fet que es constata amb la 
resposta de les llars emancipades més recentment (llars emancipades més joves 
segons l’edat actual), doncs el 71% considera que els va costar trobar habitatge. 
 
La segona valoració és l’opinió sobre l’ajustament de l’oferta d’habitatges a llurs 
necessitats, en aquest cas les respostes són pràcticament idèntiques, amb una 
àmplia majoria (el 76% de la mostra emancipada i el 78% de la que no ho està) que 
consideren que l’oferta d’habitatges no s’ajusta a llurs necessitats. I el motiu pel qual 
considera que l’oferta d’habitatges no s’ajusta a llurs necessitats, dóna un pes 
molt rellevant al PREU, el 88% de la mostra emancipada i el 84% de la que no ho està, 
considera que els habitatges són molt cars. El segon motiu (8% de les respostes) és la 
grandària, doncs els consideren molt petits, la resta de respostes són pràcticament 
irrellevants pel pes que té el preu de l’habitatge. 
 
Finalment, la valoració que ambdues mostres fan del grau de dificultat del procés 
d’emancipació mostra una àmplia dificultat. Ara bé, la mostra emancipada considera 
que és difícil emancipar-se però en menor proporció del que ho fa la mostra 
emancipada, que té una visió més pessimista i ho considera més difícil. A més, com 
més jove és la persona enquestada, tant si està emancipada com si no ho està, més 
difícil considera que és emancipar-se, doncs també té majors dificultats per llurs 
precàries condicions laborals i econòmiques que encara no han tingut temps de 
consolidar-se. 
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6.resum de l’explotació 

 
 
A grans trets, la mostra emancipada des del moment en què es va emancipar fins al 
present ha millorat la seva situació, tant pel que fa al nivell d’estudis com pel que fa a 
la situació laboral, en estabilitat, categoria socioprofessional i retribució econòmica; 
però la quota mensual de lloguer o hipoteca ha incrementat en major proporció del que 
ho ha fet el nivell d’ingressos. El fet que, malgrat aquest increment de la quota 
mensual per al pagament de l’habitatge, per sobre de l’increment del nivell d’ingressos, 
no només no incrementi l’esforç econòmic mensual per assumir el cost de l’habitatge, 
sinó que es redueix, es deu al la reducció del tipus d’interès dels darrers anys. 
 
Ara bé, a diferència de la mostra emancipada, la que no ho està té una situació més 
precària pel que fa al món laboral, una taxa d’ocupació més baixa, més precària, amb 
menors ingressos i de categories inferiors a llurs coetanis emancipats, amb un nivell 
d’instrucció més baix, però l’expectativa de millora per al moment en què s’emancipin 
és molt superior a l’actual i a la que té i tenia la mostra emancipada. A més, donen 
més importància al nivell d’estudis que la mostra que ja s’ha emancipat. Mentre 
l’expectativa de millora de llur situació és molt optimista, inclús per sobre de la realitat 
de llurs coetanis emancipats, la percepció que tenen del procés d’emancipació és més 
pessimista que la d’aquells152, amb un cost de l’habitatge esperat més elevat, 
consideren que el cost mensual de l’habitatge és un 27% superior. 
 
Mentrestant, la major part de la mostra no emancipada que voldria fer-ho en aquest 
moment no ha cercat habitatge i tant sols una tercera part (39%) sí que ho ha fet; 
sobretot el grup de més edat, tot i que ho ha fet en la meitat dels casos (54,55%). Per 
tant, a aquesta voluntat d’emancipar-se en aquest moment no es correspon una 
recerca d’habitatge per a la fita. En canvi, de la mostra emancipada una tercera part ho 
hauria volgut fer abans del que ho va fer, sobretot els que es van emancipar més 
grans, però un prou significatiu 20% dels que ho van fer en edat de primera 
emancipació també ho haurien volgut fer abans; essent el motiu del retard de 
l’emancipació d’ambdós grups l’economia (72%).  
 
Així, el procés d’emancipació, que en un principi requereix d’un esforç econòmic i 
personal elevat, amb el temps es consolida, no només en termes econòmics, també 
pel que fa a la percepció del mateix.  
 

                                                 
152 amb una valoració 1,45 punts por sobre en la valoració de l’1 al 9 del grau de dificultat del procés 
d’emancipació 
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Gràfic 64 i gràfic 65 esforç econòmic de la llar en funció de la quota mensual a pagar 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
Ara bé, això és més cert en el cas del grup de més edat, car, la situació que es dóna 
en el moment de l’emancipació és menys complexa, doncs, té un major nivell 
d’ingressos i, per tant pot córrer un major risc (destina una mitjana del 40% dels 
ingressos de la llar per al pagament de l’habitatge) reduint-se en el moment present 
(34%). Però en el cas de la mostra emancipada més jove (<25 anys), si bé en el 
moment de l’emancipació fa un menor esforç econòmic (del 37% dels ingressos de la 
llar per al pagament de l’habitatge), en el moment present no només incrementa el 
percentatge d’ingressos per al pagament de l’habitatge (39,5%), sinó que, a més, ho fa 
per sobre del grup de més edat, que té un nivell d’ingressos superiors. Per tant, com 
més jove és la persona emancipada major és el risc i l’esforç econòmic per al 
pagament de l’habitatge, superant els llindars màxims assequibles, establerts al voltant 
del 30%. Que, a més, es situarà en una situació de major risc en actualitzar-se les 
hipoteques amb el recent i continuat increment del tipus d’interès. 
 
Així doncs, tal com mostren les dades, el procés d’emancipació segueix un patró 
tradicional on, l’emancipació equival, en la majoria dels casos, a la formació d’una 
nova llar nuclear. Tot i que les llars joves resideixen en major proporció que les adultes 
en habitatges de lloguer (23,8%) i, igualment, les més joves tenen una major proporció 
d’habitatges de lloguer (24,7%) que les d’emancipació estable (22,88%); la propietat 
segueix sent el règim de tinença majoritari (70,5%). 
 
Les llars més joves, en trobar-se en un moment del procés més precari, sovint 
subjecte a situacions i processos canviants, formen llars més variades amb estructures 
i tipologies menys tradicionals. El qual es correspon amb una major proporció 
d’habitatges de lloguer que de propietat, doncs la facilitat per canviar d’habitatge és 
superior a la del règim de propietat (econòmicament, fiscalment, per tipologia, 
localització, característiques,...), tornant-se per tant més flexibles. Mentre el grup de 
més edat, que ja inicia una emancipació domiciliar més estable, sovint lligada al cicle 
vital i la formació de la llar familiar, resideix en major proporció en llars nuclears 
simples i en habitatges de propietat; tot i que la resta de tipologies de llars i de règims 
de propietat hi són presents en major proporció que a les llars adultes. 
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Si bé les divergències entre les característiques de les llars segons l’edat no atenyien 
al règim de tinença, les característiques dels habitatges responen a ambdues 
variables. 
 
Gràfic 66 Superfície dels habitatges joves segons règim de tinença i grup d’edat en el 

moment de l’emancipació 

0

10

20

30

40

50

60

<45 m2 46 - 75 m2 76 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2

Habitatges propietat 15-24 anys Habitatges propietat 25-34 anys
Habitatges lloguer 15-24 anys Habitatges lloguer 25-34 anys

 
Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 

 
La primera qüestió diferencia els habitatges de lloguer dels de propietat, essent els 
segons de major superfície (amb una superfície mitjana de 88m2) que els primers 
(76,5m2). Ara bé, cal tenir en compte que els habitatges en règim de lloguer són de 
caràcter més temporal i majoritàriament responen a les necessitats del moment 
present, podent-lo canviar amb major facilitat que el de propietat. La segona diferencia 
fa referència a l’edat de la persona, amb una superfície lleugerament superior als 
habitatges més joves (85,4m2 vs 84,5m2), especialment els de propietat, que 
maximitzen les diferències, amb una superfície mitjana de les llars més joves de 
89,8m2 i de 85,8m2 per a les de més edat. Ara bé, l’ordre s’inverteix quan es tracta 
d’habitatges de lloguer, amb superfícies més grans per als habitatges joves de més 
edat (amb 80,3m2) i menors superfícies (73,2m2) per als més joves. 
 
Però cal tenir en compte que les superfícies estan molt condicionades pel moment 
d’adquisició de l’habitatge en règim de propietat, car, en tractar-se de l’edat 
d’emancipació i no de l’edat actual, no és d’estranyar que els habitatges joves de 
majors superfícies siguin els de les persones més joves, doncs són les que fa més 
temps que es van emancipar, quan el preu de l’habitatge no havia ascendit fins als 
límits amb què ho ha fet els darrers anys153. Doncs, la superfície dels habitatges joves 
segons el règim de tinença i el grup d’edat actual és inferior per als grups més joves, 
amb una mitjana de 15,6m2 menys que les llars dels joves de més edat. 
 
Finalment, la percepció de comoditat i/o permissibilitat econòmica per al pagament de 
l’habitatge en funció de l’edat i el règim de tinença conclouen les característiques de 
l’habitatge i les llars joves vers el procés d’emancipació. Tant pel que fa a la percepció 
subjectiva com pel que fa a l’esforç econòmic real, en termes de percentatge dels 
ingressos mensuals nets destinats al pagament de l’habitatge. 
 
 
 

                                                 
153 De les 162 persones joves emancipades d’entre 15 i 24 anys en el moment en què ho van fer, només 
24 (el 15%) segueix pertanyent a aquest grup d’edat en el moment actual.  
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Taula 54 Comoditat/permissibilitat en el pagament de l’habitatge per règim de tinença i 
grups d’edat en el moment de l’emancipació 

Sí No Sí No
59 45 29 10
56,73 43,27 74,36 25,64
65 38 26 9
63,11 36,89 74,29 25,71
124 83 55 19
59,90 40,10 74,32 25,68

Propietat Lloguer

Edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
Edat d'emancipació estable    
(25-34 anys)

Total
 

Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 
 
Tal com mostra la taula, s’aprecia una major comoditat en el pagament de l’habitatge 
quan es tracta d’un habitatge en règim de lloguer, el 74,3% de la mostra que resideix 
en habitatges de lloguer considera que la quota mensual que paga li resulta còmode; 
mentre en el cas de la propietat descendeix al 59,9%. Ara bé, distingint per edats en el 
cas del lloguer gairebé no hi ha diferència entre ambdós grups d’edat; mentre la 
propietat suposa una major dificultat en els grups de menys edat, amb un 43,3% de la 
mostra que considera que la quota mensual no li resulta còmode o assequible. 
 

Gràfic 67 Esforç econòmic mitjà de les llars joves per al pagament de l’habitatge 
segons règim de tinença. 
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Font: dades provinents de l’enquesta. Elaboració pròpia 
 
I el gràfic corrobora com, efectivament, l’esforç econòmic mitjà que ha de fer una llar 
per al pagament de l’habitatge és superior quan es tracta d’un habitatge de propietat 
(35,2%) que de lloguer (30,5%). Ara bé, també és superior en el moment de 
l’emancipació que en el moment present i, igualment, en l’etapa d’emancipació 
primària que en el moment en què s’ha consolidat i estabilitzat (a partir dels 25 anys). 
El major esforç econòmic el realitzen les persones joves del primer grup d’edat quan 
s’emancipen, especialment si ho fan en règim de propietat (47,8%, mentre si ho fan en 
règim de lloguer descendeix al 37,6%). Ara bé, la reducció d’aquest esforç al moment 
present és superior en el règim de propietat que en el de lloguer, tot i que aquest 
segueix sent inferior a l’anterior; fet que es deu a l’increment de preus dels darrers 
anys que afecten especialment a la mostra emancipada més recentment. 
 
Per tant, la forma d’accés a l’habitatge que afavoreix una màxima comoditat per al 
pagament del mateix és a través del lloguer, que, a més, proporciona una major 
flexibilitat amb una major facilitat per canviar-lo per un altre a mida que les necessitats 
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ho requereixin. Doncs, malgrat l’elevat esforç que fan les llars per al pagament d’un 
habitatge en règim de propietat, un 52,7% no el considera perdurable, ans al contrari, 
el canviaria en un futur en què les necessitats com fóra l’ampliació de la família, ho 
requerissin. 
 
Però, a més, la diferència que amaga l’esforç econòmic expressat al gràfic i la taula 
anteriors amb la percepció subjectiva d’aquest esforç, és el fet que, a part de la quota 
mensual de la hipoteca, l’habitatge de propietat porta incloses una sèrie de despeses 
provinents d’impostos, despeses comunitàries,... que a l’esforç econòmic no es 
comptabilitzen però que sí que hi són presents en la percepció de la comoditat o 
incomoditat del pagament de l’habitatge; i que, a més, sovint no es tenen en compte a 
l’hora de prendre la decisió sobre el règim de tinença de l’habitatge de residència. De 
manera que, la quota mensual que en un primer moment era assumible deixa de ser-
ho en sumar-s’hi el conjunt de despeses agregades a la propietat. Així doncs, si bé es 
tenen en compte les desgravacions fiscals dels habitatges de propietat cal 
comptabilitzar igualment les despeses agregades a aquesta per valorar el cost real del 
mateix; així com l’esforç i la capacitat de reposició o d’intercanvi en cas d’haver de 
canviar d’habitatge. 
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7. determinants de l’emancipació 

 
 
La complexitat i amplitud de l’enquesta pel que fa a la valoració dels aspectes que 
influencien en el procés d’emancipació, les opinions subjectives al respecte i la 
duplicitat de dades al contemplar la situació actual i en el moment de l’emancipació per 
a ambdues submostres fa de difícil maneig i concreció. Per tant, degut a aquests 
factors i al fet que la valoració de cadascun d’aquests elements per separat manquen 
de rellevància estadística i no són significativament rellevants, s’analitzen els resultats 
conjuntament mitjançant regressions logístiques. Aquestes distingeixen en dos grups 
els elements més que més influencien en el procés d’emancipació, d’una banda, els 
que més influencien per a la mostra emancipada, per tant, aquells que faciliten llurs 
procés, i de l’altra els de la mostra no emancipada, aquells que més el dificulten. 
 
Per a aquest anàlisi s’han realitzat tres tipus de regressions distingint la qualificació de 
les variables. En primer lloc, distingint les variables segons es tracti de variables 
objectives o subjectives (valoracions i opinions personals) s’han realitzat les 
regressions pertinents per a cada tipus de variables i, en segon lloc, se n’han realitzat 
amb totes les variables. Donat que en el primer cas només es consideren unes o altres 
variables la representativitat de la regressió es redueix, però s’inclouen els principals 
resultats en ser explicatius del procés d’emancipació i complementar la regressió 
conjunta. 
 
Per identificar els elements objectius més determinants s’han considerat dues 
regressions logístiques  que es complementen. Ambdues expliquen vora el 70%154 de 
la mostra amb una probabilitat d’encert del 55% a partir de tres variables explicatives, 
ara bé, mentre ambdues regressions coincideixen amb les dues més significatives, 
l’edat i el nivell d’estudis en el moment de l’emancipació, la tercera és la que 
complementa ambdues anàlisi: la primera considera com a determinant en tercer lloc 
el nivell d’ingressos mensuals nets, i la segona el tipus de contracte laboral en el 
moment de l’emancipació. 
 

Taula 55 Variables a l’equació. Regressió logística amb variables objectives 1 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Pas 3(c) Edat agrupada 1,843 ,290 40,49 1 ,000 6,314 
  Nivell d’estudis moment emancipació -,341 ,115 8,737 1 ,003 ,711 
  Ingressos mensuals nets ,254 ,126 4,057 1 ,044 1,289 
  Constant -2,484 1,003 6,139 1 ,013 ,083 
a  Variable(s) introduïda(s) al Pas 1: EDAT_AGR. (Edat agrupada) 
b  Variable(s) introduïda(s) al Pas 2: P06A_EM. (Nivell d’estudis moment emancipació) 
c  Variable(s) introduïda(s) al Pas 3: P36. (Ingressos mensuals nets) 
 
 
 
 

                                                 
154 La primera inclou 291 casos en l’anàlisi, el 71% de la mostra i la segona n’inclou 279, el 68%. 
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Taula 56 Variables a l’equació. Regressió logística amb variables objectives 2. 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Pas 3(c) Edat agrupada 2,036 ,276 54,46 1 ,000 7,664 
  Nivell d’estudis moment emancipació -,350 ,113 9,521 1 ,002 ,705 
  Contracte moment emancipació ,521 ,254 4,216 1 ,040 1,684 
  Constant -3,119 1,021 9,325 1 ,002 ,044 

a  Variable(s) introduïda(s) al Pas 1: EDAT_AGR (Edat agrupada). 
b  Variable(s) introduïda(s) al Pas 2: P06A_EM. (Nivell d’estudis en el moment emancipació) 
c Variable(s) introduïda(s) al Pas 3: P06C_EM (Contracte laboral en el moment emancipació) 
 
A més, el signe de les variables divergeix de la mateixa manera a totes dues anàlisi, 
mentre la primera i la tercera variable expliquen l’emancipació, la segona explica la no 
emancipació. És a dir, l’edat i el nivell d’ingressos i/o la relació contractual en el 
moment de l’emancipació (segons es consideri la primera o la segona regressió 
logística) són elements determinants en el procés d’emancipació. Per tant, com més 
edat i més ingressos i/o un contracte laboral més estable en el moment en què es 
porta a terme l’emancipació, més probabilitat d’emancipar-se, doncs es tracta de 
factors que l’afavoreixen. Mentre el nivell d’instrucció en el moment de l’emancipació 
és un element característic de la mostra no emancipada, és el nivell d’instrucció que 
esperen i/o desitgen tenir en el moment en que s’emancipin que, com s’ha comentat a 
l’apartat de característiques de la joventut, és un element sobrevalorat per la mostra no 
emancipada, amb una expectativa molt superior a llurs coetanis emancipats. 
 
Per tant, aquesta primera aproximació a l’explicació del procés d’emancipació 
corrobora les hipòtesi plantejades amb anterioritat, en què l’edat i l’ocupació són 
elements determinants. Però a l’anàlisi realitzat amb anterioritat a partir de les dades 
estadístiques , que donava com a determinants de l’emancipació l’ocupació i 
l’estabilitat del contracte laboral, s’hi afegeix el nivell d’ingressos. I, com a factor 
limitador de l’emancipació, el nivell d’estudis esperat; amb el qual es corrobora la 
hipòtesi que, en allargar el procés de formació es retarda l’emancipació. Considerant 
els resultats d’ambdues regressions com a complementaris que, cal tractar a part de 
les variables subjectives per valorar llur importància, doncs en considerar-les totes 
juntes passen més desapercebudes degut a la major rellevància d’altres variables. 
 
D’altra banda, els elements subjectius de l’emancipació, a partir de les opinions i 
valoracions personals, complementen l’anàlisi anterior aportant els elements que no 
proporciones les estadístiques tradicionals. En aquest cas només s’inclou una 
regressió logística que per ella mateixa ja és prou significativa; doncs explica el 85%155  
de la mostra amb una probabilitat d’encert del 52%. I les variables subjectives 
determinants en el procés d’emancipació són, per ordre de significació,: la dificultat per 
trobar habitatge, acabar els estudis abans d’emancipar-se, la valoració del grau de 
dificultat en el procés d'emancipació, tenir amics/companys de pis, el control familiar 
de les companyies i llocs freqüentats, la llibertat a la llar d’origen per portar la parella a 
casa esporàdicament, tenir accés a un habitatge assequible, consideració respecte 
l’ajustament de l'oferta d'habitatges a llurs necessitats i l’ajuda de la família. 
 
 
 
 
 

                                                 
155 Inclou 349 casos, el 85% mostra. Però, igual que les regressions objectives explica en major proporció 
l’emancipació que la no emancipació. 
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EMANCIPACIÓ NO EMANCIPACIÓ 

Dificultat en el procés d'emancipació Dificultat per trobar habitatge 
Control familiar (companys, llocs freqüentats) Acabar els estudis abans d’emancipar-se 

Llibertat a la llar d’origen (portar la parella) Tenir amics/companys de pis 
Ajuda de la família Tenir accés a un habitatge assequible 

 Ajustament oferta d'habitatges - necessitats 
 

Taula 57 Variables a l’equació. Regressió logística amb variables subjectives 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)
Pas 
9(i) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Acabar estudis abans emancipar-se -,438 ,113 15,054 1 ,000 ,645 
Tenir accés habitatge assequible -,346 ,143 5,817 1 ,016 ,708 
Ajuda de la família -,212 ,106 3,952 1 ,047 ,809 
Tenir companys de pis -,416 ,114 13,235 1 ,000 ,659 
Control familiar companyies, llocs,... ,199 ,060 10,969 1 ,001 1,220 
Dificultat per trobar habitatge -2,690 ,472 32,444 1 ,000 ,068 
Oferta hab i ajustament necessitats -,956 ,423 5,123 1 ,024 ,384 
dificultat procés emancipació ,284 ,068 17,382 1 ,000 1,329 
portar parella a casa esporàdicament ,150 ,054 7,821 1 ,005 1,162 
Constant 4,883 1,009 23,410 1 ,000 131,96

a Variable(s) introduïda(s) al Pas 1: P14. (Dificultat per trobar habitatge) 
b Variable(s) introduïda(s) al Pas 2: P05_A. (Acabar els estudis abans d’emancipar-se) 156 
c Variable(s) introduïda(s) al Pas 3: P25. (Grau de dificultat en el procés d'emancipació) 
d Variable(s) introduïda(s) al Pas 4: P05_H. (Tenir amics/companys de pis) 
e Variable(s) introduïda(s) al Pas 5: P07_E (control familiar respecte companyies, llocs 
freqüentats)157 
f  Variable(s) introduïda(s) al Pas 6: P07_H. (Llibertat portar la parella a casa esporàdicament) 
g Variable(s) introduïda(s) al Pas 7: P05_D. (Tenir accés a un habitatge assequible) 
h Variable(s) introduïda(s) al Pas 8: P17. (Valoració sobre l'oferta d'habitatges i l’ajustament 
d’aquesta a llurs necessitats) 
i  Variable(s) introduïda(s) al Pas 9: P05_E. (Ajuda de la família) 
 
Per tant, el fet de considerar el procés d’emancipació com a relativament fàcil o, 
almenys, més fàcil del que considera la mostra no emancipada, el control de la família 
d’origen respecte les companyies i els llocs freqüentats tot i la llibertat per portar la 
parella a casa esporàdicament i requerir menys ajuda de la família per a l’emancipació, 
són els elements subjectius més determinants; amb una clara incidència de la relació 
que tenien amb la família i una valoració més positiva i optimista del procés 
d’emancipació. Mentre la mostra no emancipada té una visió més negativa, amb més 
traves per portar-la a terme i amb molta recurrència als aspectes relacionats amb 
l’habitatge: considera que és difícil trobar habitatge, que és important acabar els 
estudis abans d’emancipar-se (que coincideix amb la regressió logística amb variables 
objectives), que és important tenir amics o companys de pis i tenir accés a un 
habitatge assequible i que l’oferta d’habitatges no s’ajusta a les seves necessitats. 
 
Així doncs, els elements més determinants de l’emancipació que fins aquí es 
desprenen són: l’edat, la relació contractual i el nivell d’ingressos (com a variables 
objectives) i la relació amb la família i una valoració més positiva i optimista del procés 
                                                 
156 La pregunta 5 consisteix a valorar de l’1 al 5 el grau en amb què influencia cadascun dels factors en el 
fet que s’hagi emancipat/s’emancipi en el moment en què ho ha fet/ho farà (on 1 és gens important i 5 
molt important) 
157 La pregunta 7 fa referència a la relació amb la família d’origen, consisteix a valorar diferents aspectes 
de l’1 al 7 (on 1 és gens i 7 molt) 
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d’emancipació (com a variables subjectives) com a determinants perquè es produeixi 
l’emancipació. Amb el nivell d’estudis en el moment de l’emancipació (com a variable 
objectiva) i una valoració negativa i pessimista del procés d’emancipació amb molta 
rellevància dels aspectes relacionats amb l’habitatge (com a variables subjectives) 
com a limitadors de l’emancipació. 
 
Ara bé, la regressió logística amb totes les variables (tant objectives com 
subjectives) mostra els elements més determinants en el procés d’emancipació, 
incloent-ne de nous a les regressions anteriors i excloent-ne d’altres que passen més 
desapercebuts i perden significativitat en afegir-se el conjunt de variables. En aquest 
cas l’anàlisi explica el 72%158 de la mostra amb una probabilitat d’encert del 70%, per 
tant és la més fiable de les tres, i amb una major proporció de variables determinants 
de l’emancipació que de la no emancipació a partir de les següents variables: 
 

EMANCIPACIÓ NO EMANCIPACIÓ 
Edat Acabar els estudis abans d’emancipar-se 

Dificultat en el procés d'emancipació Tenir feina 
Control familiar (companys, llocs freqüentats)  

Ingressos mensuals nets  
Tenir parella  

 

Taula 58 Variables a l’equació. Regressió logística amb variables objectives i 
subjectives 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Pas 
7(g) 
  
  
  
  
  
  
  

Acabar estudis abans emancipar-se -,451 ,162 7,803 1 ,005 ,637
Tenir feina -,531 ,257 4,272 1 ,039 ,588
Tenir parella ,347 ,151 5,257 1 ,022 1,415
Control familiar companyies, llocs,... ,315 ,083 14,429 1 ,000 1,371
Dificultat en el procés d'emancipació ,413 ,100 16,987 1 ,000 1,511
Ingressos mensuals nets ,318 ,145 4,813 1 ,028 1,375
Edat agrupada 2,102 ,326 41,581 1 ,000 8,183
Constant -5,980 1,621 13,606 1 ,000 ,003

a  Variable(s) introduïda(s) al Pas 1: EDAT_AGR. (Edat agrupada) 
b  Variable(s) introduïda(s) al Pas 2: P05_A. (Acabar els estudis abans d’emancipar-se159 
c  Variable(s) introduïda(s) al Pas 3: P25. (Grau de dificultat en el procés d'emancipació) 
d Variable(s) introduïda(s) al Pas 4: P07_E (Control familiar respecte les companyies, llocs 
freqüentats...)160 
e  Variable(s) introduïda(s) al Pas 5: P36. (Nivell d’ingressos mensuals nets) 
f  Variable(s) introduïda(s) al Pas 6: P05_F. (Tenir parella) 
g  Variable(s) introduïda(s) al Pas 7: P05_B. (Tenir feina) 
 
Per tant, l’edat, el fet de considerar el procés d’emancipació com a relativament fàcil o, 
almenys, més fàcil del que considera la mostra no emancipada, el control de la família 
d’origen respecte les companyies i els llocs freqüentats, el nivell d’ingressos i tenir 
parella són els elements més determinants del procés d’emancipació. L’edat és el 
principal factor, que, a més, condiciona tots els altres, doncs la molèstia que ocasiona 
l’excessiu control familiar amb l’edat incrementa, també van lligats a l’edat (en tant que 
                                                 
158 Inclou 295 casos, el 72% de la mostra. 
159 La pregunta 5 consisteix a valorar de l’1 al 5 el grau en amb què influencia cadascun dels factors en el 
fet que s’hagi emancipat/s’emancipi en el moment en què ho ha fet/ho farà (on 1 és gens important i 5 
molt important) 
160 La pregunta 7 fa referència a la relació amb la família d’origen, consisteix a valorar diferents aspectes 
de l’1 al 7 (on 1 és gens i 7 molt) 
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consolidació al món laboral) el nivell d’ingressos i la probabilitat de tenir parella; 
aquests factors determinen l’emancipació que, alhora es produeix amb més 
probabilitat a mida que incrementa l’edat, amb una valoració més positiva del procés 
deguda, en part, a la major estabilitat i les millors condicions. 
 
D’altra banda, com a elements limitadors de l’emancipació, els que més representen la 
mostra no emancipada, són la consideració respecte la finalització del període de 
formació i la importància de l’ocupació per emancipar-se. No és que la mostra 
emancipada no consideri l’ocupació com una variable important, sinó que la mostra no 
emancipada, degut a la visió pessimista i de dificultat del procés d’emancipació, la 
considera més important. 
 
Així doncs, són rellevants l’edat, la situació familiar i el nivell d’ingressos, així com el 
fet de tenir parella, el qual suposa una reducció de la càrrega individual del cost de 
l’habitatge i les despeses domiciliàries i familiars a més de ser la llar nuclear simple el 
model de llar jove més significativa, així com la valoració del procés amb més 
optimisme i facilitat, no tant com a foment de l’emancipació com a no limitador 
d’aquesta. A més, indirectament, s’inclouen les variables del nivell d’instrucció i de taxa 
d’ocupació, en representar la mostra no emancipada, tot corroborant les hipòtesis 
anteriors; igualment, la inclusió de la parella com a variable determinant del procés 
d’emancipació, porta implícits la repartició de la càrrega econòmica i personal de 
l’emancipació així com la variable subjectiva que apareixia a l’anàlisi anterior, sobre la 
importància de tenir amics o companys de pis, també amb la repercussió del 
repartiment de càrregues econòmiques que comporta. Afegint-se variables referents a 
la relació la familiar a la llar d’origen i les llibertats personals i la valoració subjectiva 
del procés d’emancipació.  
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8. classificació de l’emancipació 

 
 
A l’apartat anterior s’han analitzat els elements determinants per a l’emancipació, a 
partir d’aquests, per complementar l’anàlisi i aprofundir en l’explotació estadística de 
l’enquesta, s’han realitzat diferents càlculs i anàlisi per classificar l’emancipació en 
base a llurs característiques. Per a portar a terme aquest anàlisi s’han utilitzat les 
variables que divergeixen en major proporció llurs respostes, amb una manca de 
coherència entre les diferents preguntes de l’enquesta. La manca de coherència entre 
les diferents valoracions dels elements determinants en el procés d’emancipació, tant 
en respostes concretes de determinades preguntes com en la relació d’aquestes amb 
d’altres, indiquen diferents perfils. 
 
Així doncs, amb la voluntat d’analitzar aquests perfils de la mostra emancipada, es 
realitza aquest anàlisi amb les preguntes referents a dos aspectes determinants, a 
saber: els elements més determinants en el procés d’emancipació (a partir de la 
valoració del grau d’importància de 8 factors diferents) i la relació a la llar familiar 
d’origen (a partir de la valoració de 10 elements). Variables que, a més, són molt 
determinants en el procés d’emancipació, doncs tenen molta rellevància en la 
regressió logística. 
 
Els grau d’afectació dels 8 elements respecte el procés d’emancipació corresponen a 
una valoració de l’1 al 5 (on 1 és gens i 5 molt) del grau d’influència que els 8 factors 
han tingut en el fet que la mostra emancipada s’hagi emancipat a l’edat en què ho ha 
fet161. Els factors valorats responen a l’afectació dels estudis, la feina, l’habitatge, la 
família i la forma de convivència.  
 
Per classificar la mostra emancipada en funció de la valoració d’aquests elements 
determinants en el procés d’emancipació s’ha realitzat un anàlisi factorial (o de 
components principals) per tal de reduir les categories de resposta, passant de 8 a 3. 
 

 

 

                                                 
161 Correspon a la pregunta 5 de l’enquesta que diu així: 5. Ara et preguntaré fins a quin punt els següents 
factors han influenciat en el fet que t’hagis emancipat a l’edat en què ho has fet, de l’1 al 5 (1=gens – 
5=molt): 
P.05.a. Haver acabat els estudis? 
P.05.b. Tenir feina? 
P.05.c. Elevat preu dels habitatges? 
P.05.d. Tenir accés a un habitatge assequible? 
P.05.e. Ajuda de la família? 
P.05.f. Tenir parella? 
P.05.g. Casar-te? 
P.05.h. Tenir amics/companys de pis?. 
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Taula 59 Anàlisi factorial (P.5) Variança total explicada 

Compo 
nent Autovalors inicials 

Sumes de les saturacions al 
quadrat de l’extracció 

Sumes de les saturacions al 
quadrat de la rotació 

  Total 
% de la 
variança % acum Total 

% de la 
variança % acum Total 

% de la 
variança % acum 

1 1,738 21,731 21,731 1,738 21,731 21,731 1,551 19,389 19,389
2 1,687 21,092 42,822 1,687 21,092 42,822 1,530 19,124 38,512
3 1,093 13,661 56,484 1,093 13,661 56,484 1,438 17,971 56,484
4 ,985 12,312 68,796        
5 ,744 9,299 78,094        
6 ,665 8,317 86,411        
7 ,567 7,084 93,495        
8 ,520 6,505 100,000        

Mètode d’extracció: Anàlisi de Components principals. 
 
S’obtenen així tres components principals que expliquen el conjunt de la variable 
“elements determinants en el procés d’emancipació”. El primer component explica el 
21,7%, el segon el 21,1% i el darrer el 13,7% restant.  
 

Taula 60 Anàlisi factorial (P.5) Matriu de components(a) 

  Component 

  1 2 3 
P.05.a. Haver acabat els estudis? ,500 ,413 ,149 
P.05.b. Tenir feina? ,413 ,566 ,082 
P.05.c. Elevat preu dels habitatges? -,148 ,728 -,356 
P.05.d. Tenir accés a un habitatge assequible? -,210 ,727 -,225 
P.05.e. Ajuda de la família? ,403 ,195 ,417 
P.05.f. Tenir parella? ,710 -,176 -,187 
P.05.g. Casar-te? ,727 -,107 -,067 
P.05.h. Tenir amics/companys de pis? -,238 ,236 ,821 

Mètode d’extracció: Anàlisis de components principals. 
a  3 components extrets 

 
Amb la matriu de components s’aprecien les diferències entre els tres components, el 
primer valora com a més important el fet de tenir parella o casar-se i en menor 
proporció acabar els estudis i tenir feina. El segon, en canvi valora com a més 
important les qüestions relacionades amb l’habitatge i el cost del mateix (els preus, 
l’accessibilitat a un habitatge assequible,...) i en menor proporció valora com a 
rellevant la feina i acabar els estudis. Finalment, el darrer barreja diferents aspectes, 
però es caracteritza per l’elevada importància que atorga als possibles companys de 
pis i en segon lloc l’ajuda de la família.  
 
Mitjançant la classificació a partir de l’anàlisi de k-medias s’estableixen 3 categories de 
l’emancipació. Les dues primeres són molt clares i la segona barreja característiques 
de les dues anteriors. Ara bé, així com l’anàlisi de components principals agrupava les 
respostes en tres grups diferenciats, parella, característiques i preus dels habitatges i 
compartir pis així com llurs despeses; l’anàlisi de k-medias distribueix les respostes en 
tres grups però canvia l’ordre tot reduint la rellevància de les característiques i el preu 
de l’habitatge com a element diferenciador de l’emancipació. Que no significa que no 
sigui rellevant, sinó que no actua com a element determinant en la diferenciació de 
respostes, doncs està present en totes les respostes, sobretot en el grup que atorga 
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major importància als amics o companys de pis, doncs amb la presència d’aquests (i, 
en menor mesura, amb la parella) es redueixen les despeses en ser compartides per 
la unitat convivencial. 
 

Taula 61 Anàlisi de K-medias (P.5) Centres dels conglomerats finals162 

  Conglomerat 
  1 2 3 
REGR factor score   1 for analysis 3 ,00116 -1,26430 ,84544 
REGR factor score   2 for analysis 3 ,91602 -,56304 -,48327 
REGR factor score   3 for analysis 3 ,39107 -,03119 -,34638 

 
La primera classificació de l’emancipació (que representa el 36% de la mostra) conté 
els/les joves que han considerat com a elements determinants per a llur emancipació 
el fet de tenir amics o companys/es de pis per compartir les despeses de l’habitatge 
amb independència de la parella, doncs és el grup que la considera menys important. 
El fet que a la taula es mostri el valor més elevat i amb signe negatiu pel que fa a les 
característiques i el preu de l’habitatge no és que no ho valorin, ans al contrari. És el 
grup que més valora el preu de l’habitatge però mitjançant el k-medias queda 
contraposat degut a la rellevància que prenen els/les companys/es de pis amb qui 
compartir les despeses de l’habitatge.  
 
El segon grup d’emancipats/des (el 26%) està format per aquells/es que consideren 
com a més important la parella i el fet de casar-se, però no el preu de l’habitatge o la 
possibilitat de compartir pis, doncs la característica que els diferencia és que donen un 
valor molt superior a la parella del que ho fa la resta. Finalment, el tercer grup 
d’emancipats/des, està format per una barreja dels dos anteriors, doncs consideren 
important el preu de l’habitatge i l’assequibilitat d’aquest, però també consideren 
important la parella per a sufragar aquestes despeses. Es tracta del grup majoritari 
(amb el 38% de la mostra) i alhora el més clàssic, que considera amb un valor intermig 
gairebé totes les opcions com a vàlides (la parella, l’ajuda familiar, la importància dels 
estudis i la feina), però no la possibilitat de compartir pis amb amics o companys/es. 
 
 
 

Segona classificació de l’emancipació  
 
Degut a la importància d’alguns aspectes de la relació familiar a la llar d’origen que se 
n’extreuen de la regressió logística es consideren els diferents aspectes d’aquesta 
com a objecte de la segona classificació. En aquest cas es tracta de 10 valoracions 
diferents respecte la relació familiar abans de l’emancipació163. Es tracta de 

                                                 
162 De l’anàlisi de k-medias de la pregunta 5 se n’extreuen tres grups d’emancipats/des amb el 95% de la 
mostra i tant sols el 5% dels valors perduts. La representativitat per grups és del 36%, amb 108 casos, el 
26%, amb 77, i el 38%, amb 115 casos.  
163 Correspon a la pregunta 7 de l’enquesta que diu així: 7. Respecte la teva família i la relació que tenies 
amb ella, m’agradaria que valoressis aquests aspectes de l’1 al 7 (1=gens i 7=molt): 
P.07.a. Decidies a quina hora tornaves a casa? 
P.07.b. Administraves els teus propis diners? 
P.07.c. Portaves amics a casa? 
P.07.d. Podies dormir fora de casa? 
P.07.e. Et preguntaven on anaves, amb qui...? 
P.07.f. Decidies coses importants segons criteri propi? 
P.07.g. Demanaves consell a la família? 
P.07.h. Portaves la parella a casa esporàdicament? 
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valoracions que fan referència no només a la relació familiar, també a les llibertats que 
es tenien a la llar d’origen i la millora o no de la relació des del moment de 
l’emancipació. Doncs l’increment de llibertats que ofereix la llar d’origen és un dels 
elements que més condiciona el retard de l’emancipació, així ho demostra la 
bibliografia al respecte i la regressió logística dels determinants de l’emancipació. 
 

Taula 62 Anàlisi factorial (P.7) Variança total explicada 

Compo 
nent Autovalors inicials 

Sumes de les saturacions al 
quadrat de l’extracció 

Suma de les saturacions al 
quadrat de la rotació 

  Total 
% de la 
variança % acum Total 

% de la 
variança % acum Total 

% de la 
variança % acum 

1 2,548 25,481 25,481 2,548 25,481 25,481 2,061 20,613 20,613
2 1,363 13,634 39,115 1,363 13,634 39,115 1,743 17,435 38,047
3 1,127 11,265 50,380 1,127 11,265 50,380 1,233 12,333 50,380
4 ,918 9,184 59,564        
5 ,819 8,192 67,756        
6 ,812 8,123 75,879        
7 ,768 7,681 83,560        
8 ,640 6,404 89,965        
9 ,575 5,746 95,711        
10 ,429 4,289 100,000        

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
De l’anàlisi de components principals se n’extreuen tres components que expliquen el 
25,5%, el 13,6% i l’11,3% de la mostra respectivament. 
 

Taula 63 Anàlisi factorial (P.7) Matriu de components(a) 
  Component 

  1 2 3 
P.07.a. Decidies a quina hora tornaves a casa? ,573 -,355 ,250 
P.07.b. Administraves els teus propis diners? ,626 -,300 ,282 
P.07.c. Portaves amics a casa? ,496 ,205 -,260 
P.07.d. Podies dormir fora de casa? ,627 -,158 -,088 
P.07.e. Et preguntaven on anaves, amb qui...? -,076 ,519 ,536 
P.07.f. Decidies coses importants segons criteri propi? ,656 -,268 ,220 
P.07.g. Demanaves consell a la família? ,464 ,227 ,212 
P.07.h. Portaves la parella a casa esporàdicament? ,487 ,518 -,328 
P.07.i. Portaves la parella a dormir a casa? ,544 ,398 -,381 
P.07.j. Des que t’has emancipat la relació ha millorat? ,057 ,510 ,524 

Mètode d’extracció: Anàlisi de components principals. 
a  3 components extrets 

 
El primer dels components dóna especial rellevància a les llibertats personals a la 
família d’origen pel que fa qüestions personals i la presa de decisions, es tracta de 
qüestions i llibertats relacionades directament amb la persona o amb llurs amics (com 
la llibertat d’horari, la pròpia administració econòmica,... o la possibilitat de portar 
amistats a casa). Mentre el segon dóna rellevància únicament a les qüestions de 
llibertat relacionades amb la parella, comportar la parella esporàdicament a casa o a 

                                                                                                                                               
P.07.i. Portaves la parella a dormir a casa? 
P.07.j. Des que t'has emancipat la relació ha millorat? 
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dormir, en contraposició amb les llibertats personals pel que fa a l’administració 
econòmica i la presa de decisions. 
 
Finalment el darrer component està formant per les preguntes que indiquen manca de 
llibertats, és a dir, control de les amistats i llocs freqüentats, juntament amb els valors 
més negatius pel que fa a portar amics o la parella a casa; fets que porten a una 
valoració positiva de la relació a partir de l’emancipació.  
 
L’anàlisi de k-medias reparteix la mostra emancipada en tres grups. Ara bé, igual que 
en l’anàlisi de la pregunta 5, en aquest cas i degut a la comptabilització del conjunt de 
respostes per classificar la mostra, canvia l’ordre dels conglomerats i llur 
representativitat. Si l’anàlisi de components principals donava tres conglomerats 
segons la importància que tenien les llibertats personals a la llar d’origen, les llibertats 
per qüestions relacionades amb la parella i finalment els elements de control. En 
aquest cas destaca un major predomini del primer i el tercer conglomerat, que són es 
determinants de la distinció i diferenciació dels grups d’emancipats/des. Per tant, les 
llibertats referents a la parella queden diluïdes en els dos grups anteriors, tot i que els 
afecten de forma indirecta. 
 

Taula 64 Anàlisi k-medias (P.7) Centres dels conglomerats finals164 
  Conglomerat 

  1 2 3 
REGR factor score   1 for analysis 4 ,38346 -2,09161 ,24498 
REGR factor score   2 for analysis 4 -,70182 -,24575 ,61196 
REGR factor score   3 for analysis 4 -,57091 -,13941 ,48206 

 
La taula mostra un primer grup format per 114 joves (el 38%) amb moltes llibertats 
personals a la llar d’origen, però que no portava la parella (amb el valor més alt i 
negatiu del conglomerat 2) i alhora tenia poc control a la llar d’origen. El segon grup és 
el que mostra una clara repercussió del control familiar, però, a més, una clara manca 
de llibertats personals. Es tracta del grup més minoritari, que tant sols conté el 13% de 
la mostra, però és el més radical en llurs respostes, doncs té les condicions més 
estrictes a la llar d’origen, amb un control molt elevat i una manca de llibertats, tant  
personals com pel que fa a portar amistats o la parella a la llar d’origen. 
 
Finalment, el tercer grup és el més nombrós, amb un 49% de la mostra, que té 
característiques comunes dels dos anteriors. Es tracta d’un grup intermig, amb una llar 
familiar que ni destaca per les llibertats i permissivitats ni destaca per l’elevat control i 
la manca de llibertats. Ara que, si bé caldria esperar una major rellevància de les 
llibertats, aquest grup destaca pel major control familiar. Amb el qual es desmenteix la 
imatge de majors llibertats familiars que, si bé és cert que s’han produït, no són un 
element tant determinant per al retard en l’emancipació com ho és el control familiar 
per deixar la llar d’origen.  
 
Així doncs, una tercera part de la mostra enquestada residia en llars amb moltes 
llibertats personals i  poc control. Un 13% ho feia en llars amb llibertats restringides i 
amb molt control, i la majoria residia en llars intermiges, amb menys llibertats i més 
control.  
 
 
                                                 
164 De l’anàlisi de k-medias de la pregunta 7 se n’extreuen tres grups d’emancipats/des amb el 94,6% de 
la mostra i tant sols el 6% dels valors perduts. La representativitat per grups és del 38%, amb 114 casos, 
el 13%, amb 38, i el 49%, amb 146 casos. 
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V.III propostes  
 

1. particularitats habitacionals 
 
 
Per respondre a la realitat amb la màxima fidelitat i, amb l’objectiu de no caure en 
generalitats banals, en comptes de parlar d’habitatges, de cases, pisos, unifamiliars,... 
es parla de les realitats i les peculiaritats habitacionals del Maresme. No només per 
englobar el conjunt de propostes típicament residencials, sinó per estendre’l al conjunt 
de realitats i possibilitats que donen lloc a l’habitacionalitat i la residencialitat amb 
independència de llur condició residencial, valgui la redundància.  
 
La problemàtica de l’accessibilitat a l’habitatge, del manteniment i el cost del mateix 
han arribat a extrems d’inestabilitat i insostenibilitat per a gairebé qualsevol de les 
joves, i cada cop menys joves, butxaques. Problemes d’accés i manteniment que 
s’agreugen en determinades estructures de llars, quants menys membres ocupats i 
remunerats més dificultats hi ha. Són així més vulnerables les llars monoparentals 
(especialment les encapçalades per dones), les llars unipersonals i les llars que, 
malgrat hi hagi més d’una persona ocupada i remunerada, la proporció de persones de 
la llar que hi conviuen i no tenen ocupació és elevada. Estructures aquestes cada cop 
més freqüents en una etapa de consolidació de la segona transició demogràfica, quan 
les llars són més temporals i cada cop més flexibles.  
 
És en aquest context, en un moment de canvi vers les formes d’emancipació i de 
convivència, de consolidació i estabilitat de les llars, que es posen de manifest les 
dificultats per al conjunt de joves (i no tant joves). Però especialment perjudicades són 
les llars de grandària i estructura menys freqüent. Per tant, caldrà pensar les respostes 
a aquestes creixents necessitats, amb espais i estructures adaptades als col·lectius als 
quals van destinats, amb formes flexibles i adaptades a llurs necessitats. 
 
Així doncs, les particularitats de la residencialitat aquí proposades i les proposades en 
el següent apartat, sovint escapen de la clàssica i típica oferta immobiliària. 
Nogensmenys responen a particularitats concretes i característiques intrínseques que 
les fan una oportunitat en sí mateixes, no només per la promoció d’habitatges de 
diferents característiques, també com a manteniment del patrimoni. Si bé aquestes i 
d’altres qüestions referents a les propostes i alternatives d’usos i conversions es 
realitzarà a l’apartat de propostes de gestió social de l’habitatge; en aquest apartat 
s’especifiquen les particularitats residencials del Maresme.  
 
Tal com s’aprecia a l’anàlisi de l’habitatge del Maresme165, els habitatges unifamiliars 
tenen un pes rellevant, un 30%, 8 punts percentuals per sobre de la mitjana de 
Catalunya i el doble de representatius que a la Regió Metropolitana de Barcelona166. 
Paral·lelament, i estretament relacionats amb aquests, s’aprecia una forta presència de 

                                                 
165 Vegi’s capítols VI dades secundàries del Maresme (apartat 3. habitatge) i al capítol VII 
166 El 14% dels habitatges de la RMB són unifamiliars davant el 30% del Maresme. Font: IDESCAT, dades 
del Cens de 2001. 
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segones residències, el 16% dels habitatges són secundaris. El mateix percentatge 
que el conjunt de Catalunya i el doble que la Regió Metropolitana de Barcelona (amb 
el 8% dels habitatges secundaris).  
 
D’aquesta tipologia d’habitatges, amb una elevada presència d’unifamiliars i 
secundaris, a més del 13% del parc vacant (segons les dades del cens de 2001), en 
resulta un parc d’habitatges de grans dimensions i d’elevat cost que no s’adequa a les 
necessitats del jovent. Necessitats que, com mostra l’enquesta, es veuen resoltes 
majoritàriament de forma provisional, amb un habitatge de propietat i plurifamiliar 
d’entre 75 i 90m2, però que en el 62% dels casos caldrà canviar-lo en un futur per un 
de diferents característiques167.  
 
Ens trobem així davant un parc d’habitatges que no resol les necessitats del jovent, 
especialment les de les llars més joves que, davant la menor consolidació de llur 
situació econòmica i laboral resideixen en major proporció en habitatges de lloguer (el 
50% de les llars en edat d’emancipació primària). Amb independència de la tipologia i 
el règim de tinença de l’habitatge, una opció per abaratir el cost del mateix és reduir la 
superfície. Però aquesta mesura, contràriament al que podria semblar, sovint és 
menys pal·liativa del que hom desitjaria, doncs el preu del m2 es redueix a mida que 
incrementa la superfície. Així els habitatges proporcionalment més cars són els de 
menors dimensions. Fet que dificulta l’estratègia de la reducció de la superfície com a 
forma d’adquisició d’un habitatge assequible.  
 
Els habitatges de lloguer mostren la mateixa relació, amb el qual els habitatges de 
menors superfícies tenen preus percentualment molt elevats en relació als de major 
grandària. Es donen ofertes d’habitatges de reduïdes dimensions (de menys de 50m2) 
amb preus desorbitats, doncs les ofertes d’habitatges de lloguer de menys de 500€ 
són pràcticament inexistents. Pel que fa als lloguers cal tenir present els darrers 
encariments, del 4,7% al febrer i del 4,2% a l’agost, a poques dècimes de l’IPC168. A 
més, arrel de l’aprovació de l’ajuda a l’emancipació per part del govern espanyol169, a 
aquests preus caldrà afegir en molts casos els increments abusius i injustificats de fins 
a 210€ de més, que els propietaris dels immobles llogats a persones joves 
s’apoderen170.  
 

                                                 
167 Les llars joves resideixen en major proporció que les adultes en habitatges de lloguer (23,8%), però tot 
i així predomina el règim de propietat (el 70,5% de la mostra enquestada viu en un habitatge de propietat), 
mentre un 6% resideix en habitatges cedits. Els habitatges són majoritàriament plurifamiliars (84%), 
seguits dels unifamiliars (9%) i en menor proporció en renglera (7%).  
168 El alquiler de vivienda se encareció un 4,1% en febrero. Expansión, 17 de marzo a idealista.com, 
resumen de noticias inmobiliarias, 2 de mayo de 2008, año ocho, semana 17: “los alquileres en España 
subieron el 4,1% interanual en febrero tres décimas por debajo del IPC que se situó en el 4,4%, según 
datos del INE. Las comunidades autónomas en las que más se encarecieron los alquileres han sido 
Aragón (5,2%), Madrid (4,8%) y Cataluña (4,7%).”  
El precio del alquiler crece un 4,2% en agosto, siete décimas por debajo del IPC. El país, 11 de 
septiembre de 2008, a idealista.com, 12 de septiembre de 2008, año ocho, semana 33: “el precio medio 
del alquiler de una vivienda subió un 4,2% en el mes de agosto, siete décimas por debajo del índice de 
precios de consumo general (4,9% en tasa interanual), según datos del instituto nacional de estadística 
(INE)…”  
169 Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre de 2007, por el que se regula la renta básica de 
emancipación de los jóvenes, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2008. 
170 PELLICER, LL. (2008): las ayudas a jóvenes dan pie a subidas en los alquileres El país, 27 de maig de 
2008 a idealista.com, resum de notícies immobiliàries, divendre 30 de maig de 2008, any vuit, setmana 
21:”las ayudas para el pago de los alquileres de 210 euros y destinadas a jóvenes de entre 22 y 30 años 
que ingresen menos de 22.000 euros están dando pie a abusos. Organizaciones de consumidores e 
inquilinos denuncian haber recibido numerosas consultas por subidas de alquiler injustificadas. Algunos 
propietarios piden a las agencias incluso que les busquen inquilinos jóvenes que, al cobrar más, serán 
más solventes y se les podrá pedir más por el mismo piso…” 
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Malgrat tot, l’evolució ascendent dels preus dels darrers anys comença a ralentitzar 
amb una evolució cada cop més pausada, amb increments cada cop més propers a 
l’evolució de l’IPC. Ralentització fruït de la desacceleració del mercat immobiliari, 
saturat per l’excés d’oferta i l’increment dels tipus d’interès, que afecten tant a 
promotors i constructors com a compradors. Aquest increment dels tipus d’interès 
afecta la liquiditat i els costos de manteniment dels habitatges, quan incrementades les 
quotes mensuals dels capitals hipotecats, sovint es tornen excessives tant per a 
particulars com per a promotors i constructors. És en aquest moment que es produeix 
una inflexió en el model econòmic i financer dels darrers anys, quan comença a 
desaccelerar l’economia i es frena el consum. I amb aquesta es produeixen les 
primeres dificultats i impagaments, tant per part de les llars hipotecades per quotes 
excessives com per part de promotors i constructors, sobretot els de menor grandària i 
liquiditat que, en molts casos, preferiran vendre a preu de cost abans de fer front a les 
despeses de manteniment durant més llargs períodes.  
 
Es produeix així una ralentització econòmica que afecta la construcció i el finançament 
i a partir de la qual les transaccions de compra-venda requereixen de més temps degut 
a l’excés d’oferta i la cada cop menor demanda d’habitatge. La conseqüència 
immediata és el progressiu i lent descens dels preus dels habitatges de venda que, 
sumats a l’increment dels tipus d’interès i les restriccions en les condicions d’accés a 
una hipoteca, es tradueixen en una menor demanda d’habitatge. Condicions bancàries 
que s’agreugen amb la crisi financera internacional i es sumen a la crisi immobiliària. 
És així com, arrel d’ambdues crisis i de l’acceptació pública de les mateixes a partir del 
primer trimestre de 2008, es ralentitza el sector que, a més de saturat, no troba 
possibles compradors en no tenir aquests el recolzament financer per part del sector 
bancari, cada cop més endeutat. 
 
Es crea així un cercle viciós, agreujat per la internacionalitat de la crisi financera, que 
deixa el sector bancari endeutat davant els cada cop més freqüents impagaments de 
les hipoteques com a conseqüència dels increments en les quotes arrel de la pujada 
dels tipus d’interès. Arrel d’aquesta crisi i increment dels tipus d’interès es veuen 
perjudicats els sectors que requereixen de finançament per la venda de llurs 
productes, és el cas del sector automobilístic i de l’immobiliari i, com a conseqüència 
d’aquests els sectors i serveis que en depenen. Es produeix així a inicis de 2008 la 
visualització de la lenta incubació “expressament oculta171” d’aquests elements, que es 
                                                 
171 Crisi que s’oculta per part del govern per la por a l’efecte que el reconeixement de la mateixa 
perjudiqués les eleccions generals del 9 de març de 2008. Es produeix així una situació antagònica en 
què els diaris estrangers publiquen els primers indicis de la caiguda del boom immobiliari mentre a 
Espanya s’oculta la situació de crisi. Un exemple d’aquest antagonisme:  
Ni el maquillaje del Gobierno oculta la crisis. La mentira y la huida hacia delante sigue siendo la respuesta 
de este Gobierno ante una situación económica que pide a gritos una reforma liberalizadora en 
profundidad www.libertaddigital.es Editorial, 3 de abril de 2008: “A pesar de los laxos -por no decir 
engañosos- criterios que utilizar el gobierno para contabilizar el número de parados en nuestro país… 
Que España haya registrado en los últimos 12 meses el mayor ascenso del paro de toda la Unión 
Europea, como remarca el último informe de Eurostat, es un hecho que debería suscitar algo más que 
una ligera y retórica "preocupación" en el Gobierno, por mucho que esta sea un avance frente a la 
negación absoluta de la realidad económica que mostraba el Ejecutivo antes de las elecciones. Más aun 
cuando hasta el Banco de España acaba de reducir sus previsiones iniciales de crecimiento al 2,8% en 
2008, y al 2,1% en 2009… 
La economía española pierde fuelle. Financial Times Deutschland, 8 de gener de 2008 a idealista.com, 
resumen de noticias inmobiliarias, 11 de enero de 2008, año ocho, semana 2: “la actividad económica 
española se ha visto impulsada hasta ahora por el boom del mercado inmobiliario. Pero esta situación 
podría haber llegado a su fin: unas condiciones crediticias más estrictas como consecuencia de la crisis 
financiera internacional, la alta inflación y, no menos importante, la fortaleza del euro acosan la economía 
española. En los primeros nueve meses del año 2007 el número de autorizaciones para la construcción 
se ha hundido un 42% en comparación con el año anterior... La combinación de propietarios de viviendas 
atormentados por las deudas y el retroceso en el empleo gravan el consumo privado….” 
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manifesta amb un increment de l’atur i un decreixement del PIB (fortament afectat per 
la construcció).  Si a aquests se li afegeix la crisi financera, amb la manca de liquiditat 
dels bancs i l’increment dels tipus d’interès, no és d’estranyar que es produeixi la tant 
incrèdula davallada dels preus dels habitatges. Es trenca així l’expectativa de 
revalorització de l’habitatge que tant ha incidit en l’imaginari social de la propietat i que 
en tantes hipoteques s’ha convertit durant el darrer període d’expansió econòmica. 
 
És així com s’ha passat d’un període de consumisme desmesurat amb expectatives 
més enllà de les possibilitats reals a una situació de crisi global. Crisi econòmica 
davant l’increment de l’atur, immobiliària davant la ralentització del sector i financera a 
nivell internacional, a la qual se li afegeix una elevada inflació. I és que, durant el 
procés expansiu s’ha creat una imatge poc fidel de la realitat gràcies, en gran part, al 
reduït tipus d’interès. S’ha produït així una falsa imatge d’accessibilitat i de benestar 
econòmic finançat a través de crèdits de les entitats bancàries. I en aquest context 
s’ha produït el major consum dels darrers anys gràcies a les condicions bancàries, que 
han ofert préstecs de grans quantitats a retornar a llargs períodes i amb un interès 
variable que en el moment de contractació del mateix era molt reduït. No és 
d’estranyar que davant tant alentidores expectatives i amb tant poques mesures 
restrictives per part de l’administració i la banca dels riscs reals d’aquests préstecs, 
l’ànim de consum hagi incrementat i s’hagi encegat, fins a trobar-se immers en la crisi.  
 
Però la crisi no afecta només a la demanda d’habitatge i a constructors i promotors 
conscients del risc de llur empresa. Els principals perjudicats són les llars familiars 
que, en veure incrementades les quotes mensuals, no poden fer front al cost de la 
hipoteca; o les llars que, en plena eufòria consumista i davant l’exectativa de 
revalorització de l’habitatge, accediren a hipoteques pont per canviar d’habitatge i 
s’han vist immersos en la crisi mantenint tots dos habitatges. Infinites casuístiques, no 
tant casuals com podria semblar, omplen els titulars dels diaris i dels butlletins 
immobiliaris. 
 
Tot plegat es tradueix en un paulatí ajustament del preu de l’habitatge i desinflament 
de la bombolla immobiliària, amb la reducció de la demanda d’habitatge i la dificultat 
d’aquesta davant la crisi financera i em el conseqüent increment de la demanda de 
lloguer. I, donada l’escassetat del parc de lloguer, suposa l’immediat increment dels 
preus. Increment de preus de lloguer que es manté fins i tot amb el creixent de l’oferta 
de lloguer; doncs la dificultat de venda dels mateixos sovint comporta la posada al 
mercat en lloguer. Però com que l’oferta encara és escassa (sobretot en relació a la 
creixent demanda), permet aquest abusiu increment de preus, generalitat en ambdós 
règims. 
 
Ara bé, com que no es tracta de solucionar el problema de l’accés a l’habitatge 
únicament a partir dels règims de tinença clàssics (propietat i lloguer) i, donat que el 
Maresme té un característic i peculiar parc constructiu, amb una elevada presència de 
fàbriques en (des)ús, especialment del sector tèxtil. S’inclouen imatges de fàbriques 
que són d’especial rellevància en la rehabilitació i conversió d’us per a la promoció 
d’habitatges i fórmules habitacionals més flexibles i dinàmiques d’acord a les 
necessitats de la població. Espais i construccions que, a més, es localitzen als centres 
de les ciutats que, en créixer, les inclouen als seus nuclis urbans cohesionades amb 
llur entorn i que faciliten l’actuació en sòls d’aquestes característiques per a fer-hi 
habitatges de diferents característiques, proteccions, règims de tinença,... 
 
L’interès d’aquestes propostes rau per tant, en el desenvolupament i transformació 
d’un nou sector, El Rengle, que transformarà llur calificació de zona industrial en zona 
residencial, amb un planejament que inclou diferents activitats, usos i classificacions 
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però que fa témer un possible aglutinament dels habitatges protegits de la ciutat. Es 
proposen a més, actuacions i solucions habitacionals a la ciutat ja consolidada 
per promoure una major diversificació del parc d’habitatges i promoure la cohesió i la 
sostenibilitat social i econòmica del municipi a partir de la transformació de zones 
tradicionalment industrials que, amb el creixement de la ciutat han quedat immerses al 
teixit urbà consolidat i que, per llur valor patrimonial, fóra bo conservar la memòria del 
passat industrial i tèxtil de Mataró172. Tot rehabilitant-lo i reconvertint-lo d’acord a les 
necessitats i demandes socials. 
 
Tal com s’ha esmentat a l’apartat del patrimoni industrial del Maresme, la comarca 
compta amb una elevada presència de fàbriques en (des)ús que, en alguns casos han 
estat ocupades i (re)utilitzades. És en aquest context, quan el parc d’habitatge 
predominant és de característiques i preus poc adients a les joves butxaques, quan la 
manca d’habitatge assequible és manifesta per al conjunt de la població i especialment 
per al col·lectiu jove, que es proposa reutilitzar espais consolidats en (des)ús 
mitjançant formes de gestió i tinença flexibles. 
 
Cal tenir present la rellevància de la necessitat d’urgència d’aquestes actuacions vers 
el manteniment del patrimoni industrial (especialment tèxtil) donada la reiterada 
ocupació d’algunes d’aquestes fàbriques en (des)ús per col·lectius de joves, artistes,... 
dels darrers anys i les reivindicacions i mobilitzacions socials que han portat a terme 
per al manteniment de les mateixes. Que troben un paral·lelisme amb la situació dels 
darrers anys viscuda a diverses fàbriques de Barcelona (és el cas de Can Ricart Nau 
21,...). Però sobretot per la recent i freqüent demolició durant la redacció d’aquesta tesi 
d’algunes de les fàbriques ubicades al mapa de localització. 
 

Mapa 10: localització de les possibles fàbriques, locals i edificis de valor per a 
possibles actuacions de rehabilitació i conversió d’usos. Mataró 

 

                                                 
172 TATJER, M.; URBIOLA, M. (2005): Can Ricart. Estudi patrimonial (síntesi). Geo Crítica. Biblio 3W. 
Universitat de Barcelona. Vol. X, nº598, 30 dejuliol de 2005. 
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S’inclouen així, alguns exemples de fàbriques i locals en (des)ús (algunes estan 
ocupades) susceptibles de ser rehabilitats i reutilitzats en cas de voluntat política: 

 

El primer exemple és la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt, situada al centre de la 
ciutat, subdividida per diferents espais llogats de forma independent, un dels quals 
serveix a una companyia de dansa com a local d’assaig i per a determinats 
espectacles. Però malgrat llur valor històric, arquitectònic i, fins i tot, social que la 
inclou al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, està pendent d’enderroc 
com a conseqüència de la descalificació de llur protecció al catàleg173 degut a la 
modificació del pla, que preveu la ubicació d’un centre comercial. El cas de la fàbrica 
de Can Fàbregas i Caralt ha fet molt de soroll arrel de la creació de la plataforma 
Salvem Can Fàbregas, però, malgrat tot, està prevista la seva demolició. Actualment, 
com a mesura pal·liativa, es parla d’un possible trasllat a la cantonada oposada, el 
qual, de poder-se fer, resultarà de ben segur d’un elevat cost econòmic que 
repercuteix directament als propietaris de la unitat d’actuació del sector. 

 
Imatge 4 Can Fàbregas i de Caralt 

 
Fotografia i edició: plataforma Salvem Can Fàbregas. (juny de 2007) 

 
La fàbrica ETAL de Mataró és un recinte fabril de grans dimensions que es dedicava 
als tints per a teixits. Actualment està en (des)ús i pendent de venda per a construir-hi 
habitatges, no sense la prèvia destrucció del recinte. 
 

                                                 
173 Ha passat de la “F” a la “A”, amb el qual només s’obliga al manteniment de la xemeneia. 
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Imatge 5 Fàbrica ETAL (Mataró) 

 
Fotografia i edició pròpies (14 de gener de 2007) 

 
La següent imatge correspon a un altre recinte fabril de grans dimensions que està en 
(des)ús i controlat per els xarxes informals. Malgrat llur valor patrimonial i arquitectònic 
ja s’ha iniciat l’enderroc. 
 

Imatge 6 Fàbrica 

 
Fotografia i edició pròpies (14 de gener de 2007) 

 
A la imatge inferior es mostren les restes d’una fàbrica (al barri de Palau de Mataró, 
que limita amb el Centre) que en el primer recull fotogràfic (amb data 13 de gener de 
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2005) encara estava en peu i que el gener de 2007 presenta aquesta imatge. Amb llur 
enderroc deixa a la vista altres fàbriques de la ciutat més properes al mar, mentre 
publicita el futur que l’espera: habitatges d’una, dues, tres i quatre habitacions. 

 

Imatge 7 Projecte d’habitatges allà on hi havia una altra fàbrica derruïda (Mataró) 

 
Fotografia i edició pròpies (14 de gener de 2007) 

 
Aquestes són, entre d’altres les peculiaritats habitacionals del Maresme, amb 
habitatges de tipologia marcadament unifamiliar i en renglera, amb escàs parc de 
lloguer i encara inferior habitatge protegit. Però amb un recintes fabrils en (des)ús de 
grans dimensions i valor arquitectònic i patrimonial que s’aprecien al conjunt de pobles 
i ciutats de la comarca. Destaquen a la ciutat de Mataró, a Vilassar de Dalt, el 
Masnou,... però també a d’altres municipis de la Regió Metropolitana. Sorprèn així que, 
davant un patrimoni arquitectònic i industrial de similars característiques i dimensions 
que resta en (des)ús, perduri la dificultat d’accés a l’habitatge i la manca d’actuacions 
per a la (re)utilització d’aquets patrimoni per a l’ús social de la ciutadania. 
Contràriament al que s’esperaria, davant la passivitat d’ens locals i administracions per 
al manteniment del patrimoni, resten sotmesos als interessos particulars (dels quals 
també participen activament), convertint el patrimoni fabril, en runes i noves 
promocions d’habitatges. En comptes de promoure la sostenibilitat i el reciclatge, de 
(re)habilitar i canviar l’ús del patrimoni industrial en (de)sús, aquest és destruït per a 
construir-hi habitatges nous. Habitatges que responen a estructures, tipologies i règims 
de tinença predominants i que, com s’ha vist a l’anàlisi de l’enquesta, no responen a 
les necessitats ni a les capacitats de pagament i manteniment del jovent. I no és que 
les noves promocions siguin innecessàries, sinó que podrien portar-se a terme en els 
mateixos recintes amb major flexibilitat d’usos i serveis i major diversitat habitacional; 
mantenint alhora el patrimoni. 
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Imatge 8 Fàbrica de Mataró rehabilitada i llogada com a habitatge 

 
Fotografia i edició pròpies (13 de juny de 2005) 

 
El cas d’aquesta fàbrica és peculiar i dóna peu a les propostes que segueixen. Es 
tracta d’una fàbrica el propietari de la qual la va rehabilitar i separar els espais tot 
convertint-la en habitatges que té llogats a preus assequibles. Ara bé, malgrat la 
recalificació i reutilització d’aquesta edifici (com tants d’altres conformen el territori 
maresmenc) no disposa de cèdula d’habitabilitat. El qual perjudica als llogaters, que 
viuen en constant angoixa per llur situació, doncs en cap cas han accedit a 
proporcionar informació. Tant sols una dona va justificar el que era el seu habitatge 
com part de la fàbrica que sempre ha estat, mostrant les peces de roba que cosia 
quan la vem interrompre. I és que a més d’habitatge algunes d’aquestes persones 
l’utilitzen com a lloc de treball, responent a la diversitat d’(id)entitats de l’habitatge tot 
flexibilitzant llur concepció i ús. 
 
Res dista més del judici social que d’aquests espais sovint se’n fa, doncs és 
perfectament lícit utilitzar-los en la mesura i utilitat que sigui necessari. Ans al contrari, 
l’administració hauria d’afavorir aquests casos facilitant els tràmits administratius i 
reconeixent la complexitat de llurs construccions urbanes tot promovent la flexibilitat i 
compatibilitat en la xarxa d’(id)entitats del mateix. 
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Imatge 9 Can Colomer (Mataró) 

 
Fotografia i edició pròpies (13 de juny de 2005) 

 
Can Colomer és l’exemple de la fàbrica anterior fet de forma ortodoxa; és a dir, amb 
els permisos necessaris. Però per a portar a terme la construcció d’aquest conjunt 
residencial, amb habitatges de compra i de lloguer, no s’ha mantingut tota l’estructura, 
tant sols una de les façanes sembla original. Tot i que no és la forma de rehabilitació i 
conversió proposada, cal destacar-la com a particularitat habitacional. 
 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 257

Imatge 10 Can Manyer (Vilassar de Dalt) 

 
Fotografia i edició: Oscar Garcia Masiá (setembre 2008) 

 
Can Manyer és un recinte fabril, amb gran rellevància del sector tèxtil, tot i que hi ha 
altres fàbriques d’altres sectors. Durant el 2006 i 2007 s’ha portat a terme la 
rehabilitació d’una gran part de la nau central, que s’ha convertit en el que serà el futur 
museu tèxtil de Vilassar de Dalt. Després d’enderrocar-se part de les naus que 
configuraven l’antic recinte fabril, es manté una nau que està pendent de rehabilitació i 
s’ha construït un bloc d’habitatges annex a la nau de la imatge amb una elevada 
participació d’habitatges protegits en règim de lloguer i compra. Si bé aquesta actuació 
inclou la rehabilitació de part del recinte i la conversió d’usos de dues naus, una de les 
quals es destinarà a habitatges, i una participació d’habitatge protegit; en cap cas 
aquests últims formaran part de la nau rehabilitada, doncs aquests seran de mercat 
lliure. 
 
Aquests són alguns exemples que responen a la diversitat habitacional del Maresme. 
A partir de les naus industrials, locals, edificis,... en (des)ús i habitatges en males 
condicions se’n poden fer nous espais residencials per a col·lectius que ho necessitin. 
Una clara mostra que això és possible és el fet que des d’inici d’aquesta tesi i amb els 
primers contactes per a tal fita, ja s’han realitzat diferents rehabilitacions i conversions. 
Només cal que l’administració reconegui l’ampli teixit urbà del qual disposa i l’utilitzi per 
a la rehabilitació, promovent el manteniment del patrimoni que, amb una bona gestió 
social de la transformació, gestió i utilització respon als paràmetres d’economicitat 
requerits. 
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2. propostes  
per una gestió social de l’habitatge 

 
 
La hipòtesi del mercat immobiliari i la rigidesa que el caracteritza com a elements 
determinants del retard/dificultat en l’emancipació, es confirma a l’anàlisi quantitativa a 
partir de dades primàries. Especialment sota el supòsit de l’increment dels preus dels 
habitatges i la dificultat per accedir a un habitatge assequible. Igualment, malgrat 
l’elevada presència del règim de propietat, la població jove resideix en major proporció 
que l’adulta en règim de lloguer. Sobretot, en el primer grup d’edat (15-24 anys), doncs 
el lloguer és l’opció que menys esforç econòmic requereix, i alhora és més fàcil de 
canviar d’habitatge, no està subjecte a cap hipoteca. És l’opció més flexible, per això 
sovint s’utilitza una estratègia d’emancipació fonamentada en un primer lloguer fins 
que s’aconsegueix una estabilitat laboral i econòmica per a realitzar el canvi cap a un 
habitatge de propietat. Canvi que, a més, sovint coincideix amb l’ampliació dels 
membres de la llar (amb el naixement dels fills), així s’aprecia a la darrera edició de la 
revista papers, nº46 (Miralles, 2007) i a les dades analitzades anteriorment.  
 
Per tant, més enllà de les recents i innovadores propostes que es presenten a les fires 
del meeting point de Barcelona els darrers anys, més enllà dels minipisos del 2005, de 
les ofertes en les hipoteques i els regals de cotxes,... que presentava l’edició del 2007. 
Cal flexibilitzar l’oferta habitacional, amb diversitat de modalitats i no només entesa 
com el mercat immobiliari i residencial amb l’estructura clàssica i rígida basada en la 
propietat i el lloguer. A més, un teixit residencial flexible i divers, no només l’enriqueix i 
dóna resposta i solució a la creixent demanda diversificada dels col·lectius amb més 
dificultats d’accés. Sinó que, a més, promou la cohesió social de les ciutats, doncs 
l’habitatge i, més encara la diversitat d’habitacionalitats, fan ciutat integrant i 
cohesionant llur població tot reduint el que Irune Sacristán174 anomena islarios 
defensivos frente a la otredad. Doncs una major relació i cohesió social, amb majors 
nivells d’interacció i utilitzant l’amplitud d’espectres de la (id)entitat habitacional, 
redueixen els ilsarios defensivos, reduint la percepció del risc en la interacció (Beck 
1982). 
 
La forma d’accés a l’habitatge que afavoreix una màxima comoditat i/o permissivitat 
per al pagament del mateix és a través del lloguer; però, a més, malgrat l’elevat esforç 
que fan les llars per al pagament d’un habitatge en règim de propietat, la majoria no el 
considera perdurable, ans al contrari, el canviaria en un futur en què les necessitats 
com fora l’ampliació de la família, ho requerissin. Es produeix així una confrontació 
entre la capacitat adquisitiva, les necessitats residencials presents i futures i la 
sobreestimació de la propietat com a bé d’inversió, oblidant el valor d’ús de l’habitatge. 
 
Per tal de pensar en una gestió social (pública o privada) que faciliti el procés 
d’emancipació i l’accessibilitat a l’habitatge cal tenir en compte els elements més 
determinants en el procés d’emancipació, a saber: l’edat, que porta implícit l’estabilitat 
laboral, econòmica i personal, la situació familiar en quant a llibertats i control, el nivell 
d’ingressos i el fet de tenir parella, el qual suposa una reducció de la càrrega individual 
del cost de l’habitatge i les despeses domiciliàries i familiars, a més de ser la llar 
nuclear simple el model de llar jove més significativa. 
                                                 
174 SACRISTÁN, I (2007): “Ciudad ensimismada. Islarios defensivos frente a la otredad”. Revista 
Arquitectura Ciudad y Entorno (ACE) Nº5. Universitat Politècnica de Catalunya.  
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Les diferents polítiques que cal portar a terme per solucionar la problemàtica ja no 
només de l’emancipació, sinó de l’estabilització d’aquesta i la millora en l’accessibilitat 
a un habitatge en condicions dignes, tot flexibilitzant i diversificant el mercat 
immobiliari, són d’ampli abast i no només beneficien al col·lectiu jove, sinó que 
serveixen per al conjunt de la societat. Per tant, cal distingir entre les diferents 
polítiques i llurs objectius: per tal d’eliminar o, si més no, reduir els factors limitadors de 
l’emancipació és necessari actuar, d’una banda, en el nivell d’instrucció i el mercat 
laboral, i de l’altra, en el mercat residencial, que alhora són les principals diferències 
entre la població emancipada i la que no ho està. En primer lloc cal portar a terme 
polítiques d’orientació, ocupació i formació laboral, estenent-les a l’àmbit acadèmic, 
creant una vertadera orientació en l’àmbit acadèmic que tingui continuïtat al laboral, 
amb borses ocupacionals accessibles i d’abast supramunicipal, juntament amb 
l’afavoriment de la contractació estable i la flexibilització horària. Tot plegat afavoriria 
una major integració de l’àmbit acadèmic amb el laboral, afavorint una mobilitat i 
flexibilitat laboral que, a partir de la flexibilitat horària permet la continuïtat i ampliació 
del nivell d’instrucció; la conjunció dels quals és l’element més limitador de 
l’emancipació. En segon lloc, cal actuar en el mercat immobiliari tant pel que fa a 
l’oferta d’habitatges com als règims de tinença i formes gestió, tot aplicant les noves 
legislacions i promovent una major flexibilitat: 
 
D’acord al principi de desenvolupament urbà sostenible cal, abans de res, mobilitzar el 
parc d’habitatges desocupat. D’acord amb Josep M. Montaner175, en un país amb un 
greu problema d’accés a l’habitatge i d’exclusió social com el nostre sobta el nombre 
d’habitatges infrautilitzats, amb 414.234 habitatges buits i 600.000 segones 
residències a Catalunya. És per tant una necessitat social i, arrel de l’aprovació de la 
Llei pel Dret a l’Habitatge, si no una voluntat, almenys una consciencia política, la 
reutilització i la bona utilització d’aquest parc en tant que compleixi amb la funció social 
de la propietat. Ara bé, per tal de fer efectiva aquesta reutilització cal una nova 
legislació que no potenciï la destrucció dels edificis, doncs si la reconstrucció dels 
mateixos té un cost superior al 50% del seu valor es permet la destrucció. No és 
d’estranyar que, davant aquesta premissa i tenint en compte que es tracta d’edificis 
envellits de poc valor de mercat, siguin molts els inversionistes amb ànim especulatiu 
els que deixin deteriorar els edificis per poder-los derruir.  
 
Es converteix així la rehabilitació en la principal proposta de gestió i oferta d’habitatge, 
mobilitzant el parc d’habitatges desocupat i no només d’habitatges, també de locals, 
fàbriques i indústries en (des)ús susceptibles de ser rehabilitades i reutilitzades 
mitjançant un lloguer o altra règim assequible. A més de complir amb objectius de 
sostenibilitat i conservació del patrimoni arquitectònic, històric i, si s’escau, industrial 
aquestes mesures fomenten la cohesió social i territorial en trobar-se la major part del 
parc envellit, desocupat i en desús als nuclis urbans de les ciutats. Serà a partir de la 
gestió d’aquest patrimoni, tant arquitectònica com administrativa, que es consensuïn 
noves formes de gestió, tinença i habitació.  
 
Un cop proposada la línia principal de desenvolupament de les propostes aquestes 
s’estructuren en tres blocs, en funció de la titularitat i en estreta relació amb el marc 
legislatiu i les opcions i alternatives a les limitacions que dóna la Llei pel Dret a 
l’Habitatge. 
 
Titularitat pública: es tracta dels habitatges que, amb independència de la forma de 
gestió i el règim de tinença i ús, són propietat de l’adminsitració o d’altre ens social que 

                                                 
175 MONTANER, J. (2004): Viviendas vacías. El País, 13 de Febrer de 2004.  
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actua en nom de la mateixa. Aquesta és la forma més freqüent com l’administració 
intervé en el mercat immobiliari, amb el manteniment de llur patrimoni mitjançant el títol 
legal que l’atorga. Són exemples d’habitatges de titularitat pública els habitatges de 
protecció oficial, els habitatges d’inclusió, els dotacionals,.. 
 
Règims intermitjos: es tracta de règims de tinença i de formes de gestió que 
combinen els interessos, patrimonis i eines de diferents parts en benefici del conjunt. 
Es tracta de règims participats per diferents entitats, públiques o privades, de 
cooperatives o d’altres formes, entre elles i/o amb particulars. Aquests règims són poc 
freqüents i es caracteritzen per la flexibilitat i versalitat que ofereixen. Malgrat l’esforç 
que fa la Llei pel Dret a l’Habitatge apuntant tímidament algunes formes de tinença i 
gestió d’aquesta mena, tant sols els cita, sense entrar en detalls ni treure profit de les 
potencialitats i virtuts que comporten. Així doncs, aquesta és una altra de les línies de 
desenvolupament de propostes per la versalitat que ofereixen aquestes formes i per la 
participació i implicació que comporten. Malgrat es desenvolupi més endavant, els dos 
règims intermitjos més destacats i alhora inclosos a la Llei 18/2007 són, pel que fa a la 
tinença, els contractes de copropietat, i, pel que fa a la gestió, la masoveria urbana. 
 
Titularitat privada: es tracta d’habitatges privats que, mitjançant la gestió i 
intermediació pública o privada, poden formar part del parc d’habitatges socials. 
Aquesta forma requereix tant de la voluntat privada, que en la majoria dels casos 
requereix d’una consciència social, com d’una remuneració rentable. És així la forma 
més complexa i menys freqüent en requerir d’una consciència social i d’uns 
mecanismes que assegurin la rendibilitat i la seguretat que qualsevol privat desitja per 
al seu patrimoni. És per tant susceptible d’aquesta fórmula tot aquell patrimoni que 
hagi perdut valor de mercat en quedar obsolet, bé arquitectònicament, bé per l’ús en 
què va ser concebut. Són exemples d’aquesta fórmula les rehabilitacions i les 
conversions d’ús dels edificis en (des)ús, especialment els que configuren el patrimoni 
històric i arquitectònic del territori, o les cessions de drets de superfície. Ara bé, 
aquestes fórmules sovint acabaran sent intermitjes per les dificultats de coordinació i 
gestió entre privats i per la necessària intermediació de l’administració o d’altres ens 
que facilitin el caràcter social dels habitatges en qüestió. 
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Quadre 5 habitatges socials segons titularitat susceptibles de gestió social. 

HABITATGE SOCIAL (art. 74 Ll 18/2007) 
TITULARITAT 

PÚBLICA INTERMITJA PRIVADA 

Habitatges amb protecció oficial:  
Règim General, Règim Especial i Preu Concertat √ x x 

Habitatges de titularitat pública √ x x 
Habitatges de dotació pública √ x x 
Allotjaments d’acollida d’immigrants √ x x 
Habitatges cedits √ √ √ 

Habitatges d’inserció √ x x 
Habitatges amb contractes de copropietat √ √ √ 
Habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de 
mediació social (públiques o privades) √ √ √ 
Habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa √ x x 
Habitatges cedits en règim de masoveria urbana  √ √ √ 
Habitatges d’empreses destinats a llurs treballador √ √ √ 
Altres habitatges promoguts per operadors públics, de 
preu intermedi entre l’HPO i l’habitatge del mercat lliure 
però que no es regeixen per les regles del mercat lliure 

√ √ √ 

 
 
Segons el quadre la meitat dels habitatges socials que proposa la Llei 18/2007 són 
susceptibles d’altres formes de gestió més flexibles. Tant sols no són susceptibles de 
règims intermitjos i de propietats privades per la gestió social els habitatges que són 
estrictament públics i, malgrat tot, caldria avaluar-los en deteniment, doncs 
probablement hi ha altres formes. Es tracta per tant d’exprimir al màxim les opcions 
que deixa entreveure la llei per donar solucions a un problema de primer ordre com és 
l’accés a l’habitatge. L’objectiu d’aquest capítol és precisament aquest, apuntar altres 
formes de gestió social de l’habitatge a les tradicionals formes públiques per facilitar 
l’accés a l’habitatge a aquells col·lectius més necessitats, entre els quals hi ha el 
jovent, que configura el gruix de necessitats habitacionals, però que cada cop més 
s’estén a d’altres col·lectius.  
 
Ara bé, així com no es marquen límits a les formes i titularitats, s’estableix com a únics 
requisits indispensables per fomentar l’habitatge social tres característiques que 
configuren el caràcter pluridisciplinar de la tesi i de la problemàtica. Es tracta així de 
fomentar, des de la sociologia, l’urbanisme i l’arquitectura, la cohesió social, la 
integració urbana i territorial dels habitatges amb els equipaments i serveis que 
requereixen, i la promoció i construcció de solucions habitacionals flexibles i 
adaptables a les necessitats dels col·lectius als quals van adreçades. Es defineix així 
com una tasca que va més enllà dels habitatges socials i de les actuacions 
susceptibles que cita, i en moltes ocasions només cita, la Llei 18/2007.  
 
Caldrà, en molts casos el foment i la col·laboració d’entitats i particulars que, talment 
com la xarxa de mediació social pública, gestionin els habitatges. Si bé la inclusió dels 
habitatges a la xarxa pública seria una forma d’optimitzar els recursos públics, 
probablement caldrà incorporar modificacions a aquestes xarxes per tal que la resta 
d’habitatges no intermediats públicament, puguin ser inclosos. Però, amb 
independència d’això, cal complementar les oficines d’habitatge amb borses digitals 
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consultables públicament des d’internet, especialment quan es tracti d’habitatges 
privats per facilitar les ofertes i les dades de contacte del propietari en qüestió. No es 
tracta de crear noves eines, sinó de flexibilitzar les opcions i els espais disponibles per 
una millor gestió més lliure i accessible a tothom.  
 
Tot plegat comporta la resocialització de la ciutadania vers el valor d’ús de l’habitatge, 
de les potencialitats com a patrimoni sense necessitat d’abusos. Igualment, i en 
estricta dependència d’aquesta socialització, cal fomentar l’autogestió, doncs és tant 
sols des de l’interior de l’edifici que es coneixen les sinèrgies que els governen. 
Mitjançant una societat civil crítica, conscient i conseqüent amb el valor (en el més 
ampli sentit) de l’habitatge, es pot autogestionar l’habitatge social amb règims i 
tipologies flexibles a les necessitats individuals més enllà de la pertinença a qualsevol 
col·lectiu. 
 
 
 

2.1. propostes pràctiques de gestió social de l’habitatge 
a partir de la llei pel dret a l’habitatge 

 
 
Per ordre es proposen en primer lloc aquells que permet la Llei pel Dret a l’Habitatge 
que, malgrat quedar-se curta en alguns aspectes i haver estat retallada i observada i 
criticada amb excessiu detall durant la seva redacció i tramitació, manifesta una 
vertadera voluntat de canvi vers les polítiques d’habitatge. En segon lloc es proposen 
formes de gestió i actuació urbanística per la promoció i l’increment de l’habitatge 
social per, finalment, a partir de diferents propostes arquitectòniques i constructives, 
cohesionar els diferents camps que engloben i interactuen en la promoció i gestió 
social de l’habitatge. 
 
A partir dels diferents tipus d’habitatge social que proposa la Llei pel Dret a l’Habitatge 
susceptibles de gestionar-se mitjançant altres règims diferents als públics es proposen 
algunes fórmules bàsiques. Els propòsits parteixen, sobretot, de la cessió (tant de 
l’habitatge com de drets de superfície) i de règims intermitjos com la masoveria urbana 
o els contractes de copropietat. Ara bé, que parteixin de dos conceptes no els limita, 
ans al contrari, degut a llur flexibilitat tant conceptual com pràctica, són extensibles a 
gairebé qualsevol altra format, dels quals també se’n farà un apunt de proposta. 
 
Mobilització del parc vacant (Art. 42 i Disposició Addicional quarta Ll18/2007). La llei 
defineix l’habitatge buit com aquell que roman desocupat permanentment i sense 
causa justificada durant més de dos anys (Art. 3). I preveu actuacions per a evitar la 
desocupació permanent dels habitatges (Art. 42) impulsant polítiques de foment per a 
potenciar la incorporació dels habitatges buits al mercat, preferentment de lloguer, 
donant garanties als propietaris sobre el cobrament de les rendes i la reparació de 
desperfectes; fomentant la rehabilitació; donant suport als contractes de masoveria 
urbana i gestionant-los a través de l’Administració en règim de lloguer. En 
contrapartida, s’ha de fer un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions de la 
cessió, dins de programes específicament destinats a aquesta finalitat als Plans Locals 
d’Habitatge.  
 
Els habitatges cedits (Art. 74 i 69 de la Ll18/2007) en qualsevol de llurs modalitats 
poden estendre’s a qualsevol àmbit, fins i tot al privat. Amb l’avantatge que, per la 
naturalesa de la cessió, poden ser més flexibles en el temps, donant solucions a 
necessitats temporals.  
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Els habitatges cedits en règim de masoveria urbana ofereixen un gran potencial (Art. 
42.3 i 74 Ll18/2007). Es tracta d’una varietat poc usual del lloguer en què, mitjançant 
un contracte, la propietat cedeix el dret d’ús i gaudi de l’habitatge a canvi de 
determinades reparacions o rehabilitacions de l’habitatge en qüestió, que poden 
complementar-se amb un lloguer més assequible que el de preu de mercat. Per tant, 
promou la rehabilitació i l’ocupació del parc vacant i alhora dóna resposta a les 
necessitats d’allotjament de les persones que no disposen de prou recursos per fer 
front a un habitatge de mercat. Fomentant aquesta mesura no tant sols es resol el 
problema del manteniment de l’habitatge i les necessitats d’allotjament de qui els 
requereix, a més, s’incideix de ple en la funció social de la propietat i en el valor d’ús 
de l’habitatge. Podent-se estendre aquest règim a qui, amb independència de llur nivell 
adquisitiu, estigui disposat/da a portar a terme les reparacions i el manteniment 
especificats al contracte. 
 
És per tant necessari adoptar mesures d’aquest caràcter en cas de voler exercir una 
vertadera política d’habitatge i una mesura contra la desocupació permanent de 
l’habitatge (recollida a la llei com una situació anòmala en tant que mal ús del mateix). 
Amb l’avantatge d’actuar en benefici de la consciència social sobre el valor d’ús de 
l’habitatge i de la funció social de la propietat. I donant alhora una opció de legalitat i 
legitimitat de determinats col·lectius okupes que estan disposats a residir en habitatges 
amb contractes de masoveria urbana176.  
 
Els habitatges promoguts per cooperatives (Art. 50.4 i Disposició Addicional divuitena 
Ll 18/2007), en el seu format tradicional i en la forma de cooperatives d’usuaris a partir 
del model Andel danès de l’habitatge i que es poden portar a terme per diferents 
cooperatives, existents o de nova creació. A partir d’aquest model l’associació 
s’encarrega de promocionar i gestionar habitatges per a qui ho necessita, es tracta 
d’habitatges construïts en sòl cedit en dret de superfície la propietat dels quals 
correspon a la cooperativa d’usuaris que crearan els inquilins i seran ocupats 
mitjançant un règim intermig entre la propietat i el lloguer. El llogater té dret a l’ús d’un 
habitatge per temps indefinit mitjançant un primer pagament o entrada inicial i un 
lloguer tou (dependent de la renda de cadascú), que es pot transmetre als fills/es.  
 
En aquest cas es produeix la simbiosi de dues de les fórmules de gestió de l’habitatge, 
el dret de superfície, en què el superficiari és la cooperativa, que explota la superfície 
cedida, i el superficiant, el/la propietari/a del sòl que no en perdrà la titularitat. D’altra 
banda, es tracta d’una titularitat compartida entre el propietari del sòl (o l’administració, 
si és el cas), el propietari de la construcció (la cooperativa de propietaris), la gestió 
dels habitatges (l’associació) i els qui en fan ús (usuaris). Aquesta fórmula és positiva 
per a tots tres actors: el propietari del sòl, que no en perdrà la titularitat, es beneficiarà 
de les plusvàlues que sofreixi el sòl un cop finalitzat el termini del dret de superfície i 
estalviant-se les despeses d’urbanització de les cessions d’aprofitament en cas que el 
termini sigui d’un mínim de 30anys, mentre s’estalviarà de la gestió dels habitatges, 
que correspondrà a la cooperativa. El superficiari, té la possibilitat de construir sense 

                                                 
176 Malgrat la masoveria urbana es tracti d’una forma de gestió de l’habitatge sense precedents al territori 
català, a Mataró, a l’octubre de 1999, es va presentar un projecte de masoveria urbana que va fracassar. 
(reportatge 30 minuts, TV3 diumenge, 2 d’abril de 2000, 
http://www.tvcatalunya.com/30minuts/arxiu/notcap_351.htm). Segons les dades del reportatge de 30 
minuts: les dades del padró d’habitants de l’any 96 hi ha més de 5.000 habitatges buits, gairebé un quinze 
per cent de les vivendes en una ciutat de 104.000 habitants. Al centre històric, el percentatge arriba 
gairebé al trenta per cent. Possiblement, hi ha errors de mètode en aquestes xifres, però són les úniques 
dades oficials pel que fa al nombre d’habitatges no ocupats. 
(http://www.tvcatalunya.com/30minuts/arxiu/notcap_351.htm). 
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abonar el cost del sòl, mitjançant finançament hipotecari, que recaptarà amb l’entrada 
inicial i part del lloguer tou, i l’associació gestionarà els habitatges i especificarà moltes 
de les seves característiques així com el perfil dels qui hi accediran, promovent la 
cohesió social. El principal benefici dels llogaters és l’ús d’un habitatge en règim de 
lloguer indefinit (o per la durada del dret de superfície) a un preu adaptat a llur 
disponibilitat econòmica mitjançant un lloguer tou i una entrada inicial. 
 
Els contractes de copropietat (recollits a l’article 71 de la Llei 18/2007) són contractes a 
partir dels quals la propietat de l’habitatge és compartida entre qualsevol administració 
i un particular en tant que ajuda a la compra d’un habitatge destinat a la residència 
habitual i permanent. A partir del qual l’administració és propietària d’un màxim del 
20%, que els beneficiaris d’aquest contracte podran comprar en qualsevol moment i, 
en tot cas, hauran de fer-ho en el moment de la transmissió de la propietat. Malgrat les 
avantatges que aquesta mena de contractes aporten a les persones amb dificultats, 
encara manquen els reglaments que els regulin. 
 
Si a més de prioritzar, com fa la llei, a les persones amb dificultats d’accés a 
l’habitatge177, s’estengués com una forma freqüent, fins i tot entre particulars o entitats, 
esdevindria una forma més de règim compartit. Seria en aquest cas d’utilitat en casos 
d’habitatges la propietat dels quals estigués compartida amb entitats sense ànim de 
lucre, fundacions, administracions públiques i fins i tot inversors. Caldria per tant un 
reglament específic i flexible que possibilités aquestes mesures, beneficiant a 
ambdues parts contractuals. Fins i tot en el cas d’inversors i especuladors, podent 
beneficiar-se de la inversió i l’estalvi a través del mercat immobiliari i efectuant la 
compra-venda en un període determinat, alhora que, fins el moment l’habitatge restaria 
ocupat. Fins i tot com a mesura pel foment de la mobilització del parc vacant, podent 
fins i tot “obligar” en casos extrems a aquesta mesura a qui vulneri la funció social de 
la propietat. 
 
Ara bé, per portar a terme aquestes mesures es requereix d’unes xarxes de mediació 
(Art. 69 Ll18/2007) i d’unes borses de lloguer eficients. No només de caràcter públic a 
través del registre únic, també de caràcter privat i d’accés públic. Les xarxes de 
mediació públiques són un bon precedent, però per gestionar i mobilitzar (en cas que 
es produís) totes les propostes cal implementar els recursos de l’actual xarxa. 
Mitjançant borses de lloguer o xarxes privades, però sobretot fomentant l’accessibilitat 
pública i gratuïta a la informació, talment com un blog o espai telemàtic autogestionat. 
Cal explotar els recursos telemàtics comuna eina de difusió i de coneixement que, a 
partir d’un mateix espai, pot incloure diferents llistats i borses en funció de la forma de 
gestió i tinença. Mitjançant eines d’aquesta mena es pot promoure l’autogestió de la 
xarxa, promocionant la igualtat d’accés a la informació amb independència de les 
característiques personals i econòmiques, per difondre, publicar i cercar diferents 
espais i formes habitacionals d’acord a les necessitats.  
 
L’autogestió de l’habitatge, consisteix en la gestió i administració dels habitatges de 
forma més inclusiva, primer a través de xarxes d’accés públic i gratuït de la informació, 
i després en la realitat “in situ” de l’habitat per maximitzar recursos i actuacions. 
Només des de la consciència individual, consensuada col·lectivament, i amb la 
conseqüent socialització del valor de l’habitatge es porta a terme una vertadera funció 
social de l’habitatge. I és de l’habitatge i no de la propietat en no ser aquesta requisit 
necessari ni rellevant per atorgar a l’habitatge un valor en sí mateix.  
 

                                                 
177 Cita expressament: joves de menys de 35 anys, les famílies nombroses i les persones amb dificultats. 



l’emancipació dels joves  
des d’una perspectiva socioeconòmica i del mercat immobiliari 

el cas del Maresme 
 

Anna Garcia Masiá 265

Són aquestes algunes de les propostes que, d’acord amb els propòsits de la Llei 
18/2007, es poden portar a terme. Ara bé, per fer-ho cal una vertadera voluntat que 
actuï de forma més activa. Les novetats que ha introduït aquesta llei, malgrat la pèrdua 
de molts continguts substancials proposats en el seu inici, són molt rellevants pel que 
fa a la voluntat d’actuar en el tarannà immobiliari dels darrers anys. Presenta així com 
a propòsits l’actuació i la penalització davant les utilitzacions anòmales de l’habitatge, 
fent especial èmfasi en la desocupació, i la conseqüent mobilització del parc vacant en 
benefici dels col·lectius que tenen més dificultats d’accés. La novetat recau així en la 
intrusió en els drets i deures de la tant protegida propietat privada i defineix els 
col·lectius amb més dificultats d’accés a l’habitatge tot atorgant-los protagonisme i 
ajuts per facilitar-los l’accés. 
 
La llarga i lenta tramitació de l’aprovació de la llei i la intromissió dels diferents partits 
polítics per reduir les propostes més punyents i atrevides, l’ha convertit en una llei 
descafeïnada respecte la seva versió original, amb algunes incongruències arrel de les 
modificacions introduïdes i necessitada d’un desplegament normatiu i reglamentari 
encara pendent. Però, malgrat tot, és la llei vigent que regula l’habitatge i, en un 
moment com el present, de crisi econòmica i financera i de crisi immobiliària, té 
l’oportunitat de demostrar la voluntat d’eficiència dels principis reguladors dels mals 
usos de l’habitatge. 
 
És el moment de fomentar l’esmentat objectiu de solidaritat urbana de la llei (Art.73) 
que, en comptes d’exigir-se a tots els municipis tant sols es fa als majors de 5.000 
habitants. Ara bé, per complir amb aquets objectiu tot reduint l’increment del parc 
d’habitatges, cal una ferma voluntat de mobilització del parc vacant per destinar-lo a 
caràcter social. Més enllà de les necessitats del sector de la construcció, actualment 
en crisi, del recent decret d’habitatge concertat178 que inclou els habitatges afectats per 
la crisi en una nova tipologia de protecció, més cara que la protecció oficial i poc més 
accessible que el preu de mercat, cal actuar de forma contundent. Les mesures 
adoptades pel govern per fer front a la crisi179 seran tant insuficients com injustes 
doncs, amb ànim de protegir el sector de la construcció aprovant crèdits a promotors, 
degut a les magnituds de la crisi immobiliària caldran altres recursos més enginyosos. 
I, injustes ho són pel fet que la competència del lliure mercat i les inversions 
econòmiques i financeres tenen uns determinats riscos, el fet que s’ajudi a uns 
sectors, que a més han estat els que més s’han beneficiat durant els darrers anys, i no 
en d’altres no és equitatiu. Però, és que amb independència de la responsabilitat 
d’assumir els riscos que comporten les operacions immobiliàries i urbanístiques 
talment com s’assumeixen els beneficis, les immobiliàries que cotitzen en borsa tant 
sols han perdut un terç dels beneficis del darrer quinquenni180. Ara bé, també és cert 
                                                 
178 Decret 152/2008, de 29 de juliol de 2008, pel qual es regulen l’habitatge concertat i l’habitatge de 
lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria de l’habitatge. 
179 “Las medidas del gobierno son insuficientes” breakingviews.com, 14 septiembre de 2008, a 
idealista.com, resumen de noticias inmobiliarias, viernes 19 de septiembre de 2008, año ocho, semana 
34: las dos medidas aprobadas por el gobierno español (créditos por 3.000 millones a promotores a 
cambio de que alquilen sus viviendas y la introducción de sociedades de inversión inmobiliaria para 
fomentar la inversión en el sector) no curarán el sector. Los 3.000 millones son una gota en el océano 
frente a la enorme reserva de casas sin vender. Con un precio medio por vivienda de 200.000 euros y 
asumiendo que están financiados al 50% con deuda, el dinero del gobierno sólo afectará a 30.000 
viviendas, es decir, apenas el 3% del millón de casas sin vender que existen. Respecto a la introducción 
de sociedades, la experiencia británica muestra que podrían tardar años en desarrollarse… La triste 
verdad es que la burbuja inmobiliaria española es demasiado grande como para encontrar una solución 
sencilla y que el sector necesita una dolorosa reestructuración después de que los precios de las 
viviendas se hayan triplicado en una década. Su reducción de valor devolverá el equilibrio al sector y 
cuanto más rápidamente caigan, más rápida será la recuperación” 
180 “Las inmobiliarias ganaron cuatro veces más en el boom de lo que llevan perdido en la crisis” Público, 
13 septiembre 2008 a idealista.com, resumen de noticias inmobiliarias, viernes 19 de septiembre de 2008, 
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que els més perjudicats són els petits constructors i promotors que, amb pocs recursos 
han assumit riscos excessius. En aquests casos, i donades les magnituds de la crisi, el 
més productius és donar alternatives constructives i no crèdits insuficients. 
 
És en aquest context i, amb la llei aprovada i pendent de redacció i aprovació dels 
reglaments, que es pot actuar afavorint els sectors més afectats, des dels petits 
constructors fins als petits consumidors en favor de l’objectiu de solidaritat urbana. El 
foment de la mobilització del parc vacant, la rehabilitació d’habitatges i la conversió 
d’usos dels edificis, indústries i locals que han quedat desfasats són mesures que 
implementen el parc objecte de la solidaritat urbana. Però, a més, ho fan de forma 
sostenible, aprofitant els recursos i el parc existent, mobilitzant-lo i (re)utilitzant-lo que, 
en cas de fer-se mitjançant règims de gestió flexibles serveixen a més, per donar 
resposta a col·lectius que tenen majors dificultats. Alhora es realitza una sensibilització 
vers els recursos existents i la funció social de la propietat i el valor d’ús de l’habitatge.  
 
Per portar a terme aquestes mesures cal aplicar la Llei 18/2007 amb especial 
contundència pel que fa a les sancions per infraccions de caràcter residencial i 
immobiliari. Amb una bona gestió i control dels recursos i amb el foment de l’autogestió 
i els règims flexibles i intermitjos s’ha de poder fer front a la problemàtica tot oferint 
solucions més enginyoses que les actuals. Promovent usos i cessions temporals i 
flexibilitzant els recursos i les formes de gestió es permet un més ampli ventall de 
solucions. Exemples aquests que es tractaran als dos darrers apartats de propostes de 
gestió social de l’habitatge, del qual són més propis. 
 

 
 
 

2.2. propostes pràctiques de gestió social de l’habitatge 
urbanisme i cohesió social 

 
Les propostes, de caire més urbanístic i per promoure la cohesió social també es 
fonamenten en la Llei pel Dret a l’Habitatge, tot i que en alguns casos la porten a 
l’extrem i incorporen altres opcions. En aquest cas són d’especial rellevància tant els 
mecanismes de gestió urbanística com les formes de control d’adjudicació i 
transmissió dels habitatges protegits i les actuacions susceptibles de ser protegides en 
matèria d’habitatge que recull la llei. Es tracta per tant de portar al màxim exponent els 
recursos de què disposa l’administració. Mitjançant el bon ús i control de la gestió 
urbanística es pot realitzar una planificació eficient del territori, comptant amb pluralitat 
i diversitat d’usos i promovent la cohesió i social i la diversitat cultural. 
 
Primerament, i servint-se de les eines que proporciona el planejament i la normativa 
urbanística, cal controlar les cessions d’aprofitament urbanístic i els percentatges de 
sostre per a habitatge protegit en les zones calificades com a residencials. Si bé s’han 
incrementat les reserves de sòl per a habitatge protegit a les zones calificades com a 
residencials amb la modificació de la llei d’urbanisme181 (LU 2004), que té una 
repercussió immediata arrel de llur aprovació i sense necessitat de revisió del 

                                                                                                                                               
año ocho, semana 34: “…Sólo en los últimos cinco años -entre 2003 y 2007, cuando comenzó el declive-, 
las principales empresas promotoras ganaron 8.114 millones de euros. Ahora, la época de vacas flacas, 
ahondada por la crisis de las hipotecas basura, se ha llevado por delante un tercio de las ganancias 
logradas en ese periodo. Entre enero y junio, las trece inmobiliarias que cotizan han perdido 2.711 
millones” 
181 LU-2004, de 24 de desembre, de modificació de la LU-2002, del 14 de març, d’urbanisme per al foment 
de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local 
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planejament, com preveia la llei d’urbanisme de 2002182, malgrat tot, encara es tracta 
de les reserves més baixes de l’estat. 
 
És important que, tant les cessions com els habitatges protegits, es realitzin a les 
mateixes zones on es produeixen les noves construccions per promoure així la 
cohesió social i la diversificació del teixit residencial a la trama urbana. Nogensmenys, 
en nombroses ocasions aquests “peatges” en favor de l’administració s’han produït en 
diferents formes i/o ubicacions mitjançant intercanvis d’edificabilitat o pagaments en 
concepte del valor de l’habitatge. Produint-se així noves zones de creixement intensiu 
de les ciutats, on es concentren els col·lectius amb majors recursos; mentre els 
peatges socials es deleguen a segon terme i es concentren en la mesura del possible 
en zones menys valuoses. Si no s’eviten aquesta mena d’intercanvis i es promou la 
mixtura residencial es crearan zones monofuncionals i amb estructures socials 
compactes i homogènies, creant-se així zones més devaluades davant la concentració 
d’habitatges socials i de determinats col·lectius. 
 
El problema recau en les zones consolidades i els nuclis urbans quan, arrel d’un 
planejament poc sensible a les conjuntures socials, s’han convertit en zones 
degradades. És a través dels mecanismes urbanístics que es pot incidir en les zones 
consolidades mitjançant les cessions en zones de nova construcció, però especialment 
en les àrees de millora urbana i en les zones de reforma interior, que es veuen 
igualment sotmeses a aquests mecanismes de col·laboració i cessió a l’administració. I 
és en aquest context que cal servir-se d’aquests mecanismes per incidir en el sòl urbà 
consolidat, de tant difícil modificació.  
 
Quan es produeixen les especialitzacions de caràcter monofuncional als nuclis urbans 
es produeixen processos de degradació. És el cas dels polígons residencials creats als 
anys seixanta i setanta que, a més de situar-se en determinats llocs estratègics de la 
ciutat183, es caracteritzen per una mala qualitat dels materials constructius. Igualment 
es produeixen processos de degradació en contextos més favorables, és el cas dels 
nuclis urbans, oblidats en períodes de forta expansió. I és que les actuals dinàmiques 
urbanitzadores tendeixen a desplaçar la població amb més recursos cap a àrees de 
nova urbanització, deixant algunes de les àrees urbanes existents en processos de 
deteriorament, pèrdua de població i pèrdua de la qualitat de vida. A aquest situació se 
suma l’arribada de nous habitants de procedències i cultures diverses, que s’ubiquen a 
les àrees que han estat abandonades per la població local. 
 
Per a la rehabilitació integral d’espais urbans degradats es creen els plans de millora 
urbana184, així com els projectes d’intervenció integral. S’entén per millora urbana, el 
resultat del procés de transformació d’àrees urbanes, a partir de la formulació i 
implementació de plans i projectes locals des d’una perspectiva integral. Mentre els 
Projectes d’Intervenció Integral185, com el seu nom indica, pretenen intervenir en una 
determinada àrea deteriorada mitjançant projectes pluridisciplinars que actuïn de forma 
transversal en les diferents àrees que afecten a l’urbanisme i la planificació. 
 
                                                 
182 LU-2002, de 14 de març, d’urbanisme 
183 Generalment es localitzen als voltants dels nuclis, habitualment mal comunicats. 
184 Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la transformació d’usos o la 
reurbanització poden determinar operacions urbanístiques que comportin la reconversió del model 
urbanístic de l’àmbit de què es tracti, quant a l’estructura, l’edificació existent i els usos, o bé establir la 
substitució integral o parcial de les infraestructures d’urbanització i la implantació de noves 
infraestructures, per raons d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les existents o per les 
exigències del desenvolupament econòmic i social. 
185 A través de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial. 
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En aquest context es planteja la intervenció integral, de caràcter urbanístic, des de 
diferents perspectives mitjançant la implicació social en projectes d’interès comú. És el 
cas de la perspectiva ciutadana que, mitjançant llur participació, intervé en la definició 
del model de ciutat a desenvolupar, amb ànim democràtic de configurar-la i definir-la 
des de la pròpia ciutadania. Al introduir la perspectiva de gènere186, i les 
consideracions ambientals i socials en la definició dels projectes es plantegen 
qüestions no resoltes respecte a alguns aspectes que configuren l’organització urbana: 
la presa de decisions, la gestió del temps, l’ús de l’espai públic, la mobilitat, i les 
condicions d’habitabilitat dels espais comuns,... 187   
 
És per tant un requisit imprescindible per iniciar un procés de transformació cap a la 
millora urbana, la planificació de les polítiques locals en equips pluridisciplinars amb la 
incorporació dels agents implicats. Des de les administracions públiques i els agents 
locals fins a la ciutadania i les xarxes socials.  
 
Fins aquí una breu introducció del que retenen ser les propostes de gestió social de 
l’habitatge a partir de l’urbanisme i en favor de la cohesió social. Propostes vers un 
urbanisme dinàmic que promogui la recuperació del sòl urbà, de les àrees urbanes 
existents i del patrimoni arquitectònic, històric i urbà. Per fer-ho cal una actualització 
constant de l’instrumental urbanístic, assentant les bases per a la pràctica d’un 
urbanisme integral, que incorpori com a valor la capacitat social comunitària. En 
aquest context, el dret a un habitatge digne i el deure de conservació i rehabilitació, 
justifiquen la intervenció administrativa en àrees urbanes degradades. És així com les 
administracions locals, en l’exercici de les competències que li son pròpies, poden i 
han d’intervenir en el mercat local del sòl i l’habitatge, mitjançant la gestió urbanística, 
utilitzant els instruments que es deriven del marc normatiu vigent. És possible també la 
recuperació d’espais abandonats dins el teixit urbà, amb la programació d’usos 
temporals que donin vida a l’àrea a la qual s’ubiquen, durant el termini en el qual es 
planifiquen, redacten, consensuen i avaluen els plans i programes, guanyant temps i 
espai per a la millora urbana. 
 

                                                 
186 D’acord amb DURAN, M. A. (2007) a El valor del tiempo: ¿cuantas horas te faltan al día? les dones, a 
més de desenvolupar un treball remunerat, continuen realitzant el treball invisible per a les estadístiques 
(la cura d’infants, adults,...) 
187 CPSV; UB (2007 inèdit): Vers un model de ciutat a l’abast de les dones: diagnosi i directrius per a 
l’acció municipal. 
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En aquest context es relacionen algunes propostes que impliquen la coordinació inter-
sectorial i que poden resultar motor de transformacions urbanes, amb participació 
necessària d’experts dels diferents sectors: 

 
Mitjançant aquets instruments urbanístics i la bona disponibilitat de l’administració es 
proposa la millora de les àrees urbanes existents com una alternativa possible. 
Reciclar la ciutat construïda a partir de la interacció dels agents implicats i de la 
ciutadania fomentant espais de relació, centres socials i habitatges assequibles. Ara 
bé, per portar a terme aquests objectius socials és necessari un canvi en el paradigma 
urbanístic i de la planificació. Es necessària la interacció dels diferents agents implicats 
vers un objectiu comú, la resolució de problemàtiques socials i la finalitat de l’interès 
comú, per a les quals és imprescindible la intervenció i el control de l’administració.  
 
Es fomenten així les fórmules de creixement i consolidació de les reserves de sòl i 
d’habitatge social i protegit distingint diferents períodes i règims. Així, la força 
d’aquestes recau en la temporalitat de la programació i la versalitat que aquesta 
comporta. Doncs, mitjançant la programació d’usos temporals, bé sobre el territori (és 
el cas dels solars en desús), bé sobre edificis (habitatges, locals, fàbriques,...) es pot 
donar resposta i solució de forma assequible a la majoria de les dificultats que 
comporta la gestió i modificació de la ciutat consolidada. Es necessària una 
programació i una visió temporal de les problemàtiques i les dificultats, especialment 
en una societat com l’actual, canviant i versàtil, igual que les necessitats habitacionals 
del jovent per a l’emancipació. Així, mitjançant programes temporals durant el termini 
de planificació i redacció dels plans i programes definitius es poden donar respostes a 
problemes puntuals tot donant vida a l’àrea a la qual s’ubiquen. Es relacionen 
exemples concrets d’aquests usos temporals i de millora urbana mitjançant 
instruments urbanístics al darrer apartat, doncs es complementen amb les solucions 
arquitectòniques i constructives. 
 
Una segona forma de gestió social de l’habitatge són les formes de control 
d’adjudicació i transmissió dels habitatges protegits i les actuacions susceptibles de 

                                                 
188 Dinamització de les mesures d’intervenció administrativa per incompliment dels deures de conservació 
i rehabilitació. Ajuts a la rehabilitació (test de l’edifici i informe d’idoneïtat), ordenances i ajuts per al foment 
de la rehabilitació i conservació dels edificis i habitatges. Detecció i abolició de situacions d’infrahabitatge.  
189 Mitjançant la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística i/o establiment del sistema i modalitat 
d’actuació i/o els terminis d’execució, o canvis en aquestes determinacions en un polígon ja delimitat.  
190 Mitjançant la delimitació d’àrees per a l’exercici del dret de tanteig i retracte, la delimitació de reserves 
de terrenys per a la possible adquisició per a PMSH, mitjançant la constitució i funcionament del registre 
de solars sense edificar, l’adquisició de sòl o d’habitatges per expropiació i/o adquisició al mercat lliure, 
alienació de béns afectes al PMSH, constitució del dret de superfície sobre béns del PMSH, concessió 
administrativa del sòl procedent del sistema d’habitatge dotacional públic o de la gestió de sòl patrimonial. 

Propostes a partir d’instruments urbanístics 
- Canvis en els paràmetres reguladors de l’edificació (densitat, aprofitament, ocupació,...) 
- Declaració d’àrees de conservació i rehabilitació188 mitjançant programes de gestió 

integral urbana. 
- Disseny, manteniment i gestió dels espais públics amb participació de les comunitats 

locals 
- (re)utilització d’edificis en desús, habitatges, fàbriques o locals per a activitats i usos 

socials / (re)habilitació amb finalitat social 
- (auto)rehabilitació 
- Programació i promoció d’usos temporals en solars, edificis i recintes abandonats189 
- Participació ciutadana en la definició del model de ciutat a desenvolupar 
- Creació i gestió del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge190 
- Divisió de les reserves de sòl destinades a habitatge protegit en zones per règims de 

tinença i de gestió específics. 
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ser protegides en matèria d’habitatge que recull la llei. Al quadre es detallen les 
opcions que cita la llei i a partir de les quals es pot portar a terme una gestió social de 
l’habitatge. 
 

 
Mitjançant una gestió adequada del parc d’habitatges amb protecció oficial, controlant 
l’adjudicació i la transmissió dels mateixos mitjançant les fórmules següents (art. 86 Ll 
18/2007): 

- El dret d’opció de l’Administració. 
- El deure de notificació de les transmissions d’habitatges. 
- El dret de retracte de l’Administració. 
- La creació del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. 
- La regulació del sistema d’adjudicació dels habitatges que es promoguin. 

 
Altres actuacions susceptibles d’ésser protegides en matèria d’habitatge (art. 68 
Ll18/2007) 

- La compra o la urbanització de sòl per a destinar-lo a habitatge protegit. 
- La promoció de nous habitatges amb protecció oficial. 
- Els contractes de copropietat. 
- L’adquisició d’habitatges lliures o protegits per a ús propi o per a destinar-los a lloguer. 
- L’oferta i la posada en el mercat d’habitatges privats per a destinar-los a lloguer o a 

d’altres formes de cessió d’ús. 
- La rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitatge. 
- Les altres que determinin els plans d’habitatge. 
- accions adreçades a evitar l’exclusió social residencial, entre d’altres: 

o La mediació social en l’àmbit del lloguer  
o la gestió d’habitatges d’inserció. 

 
És en aquest punt quan la intervenció de l’administració, a través del control, esdevé  
clau per al bon funcionament de la gestió i implementació del parc d’habitatges socials. 
Mitjançant les primeres l’administració adquireix la protestat i la possibilitat de controlar 
tant els preus com l’estoc dels habitatges. Així, mitjançant el dret de tanteig i retracte 
l’administració competent assumeix els drets d’adquisició preferent de l’habitatge191, 
però en cas de no poder-lo fer efectiu, pot fer-ho en favor d’entitats sense ànim de 
lucre. Pot actuar per tant, en el control de les transmissions dels habitatges socials i 
dels habitatges lliures que quedin inclosos en zones subjectes a aquest dret, i pot 
mediar per tal que sigui un altre entitat la que exerceixi aquest dret.  
 
La proposta en aquest context s’adreça a l’ampliació dels drets de tanteig i retracte, en 
les zones i àmbits subjectes als mateixos, i en la diversificació dels ens socials a qui 
afavorir-los. Si, a més, es diversifica el règim de transmissió, podent-s’hi incloure 
també el lloguer i no només en les transmissions de propietat, s’enriquirà el parc 
d’habitatges socials, tant de l’administració com d’altres entitats. 
 
També cal promoure els habitatges amb venda a carta de gràcia, a partir de la qual la 
persona venedora o, en aquest cas, l’administració o l’ens es reserva la facultat de 
redimir la compravenda recomprant el bé (facultat que pot exercir durant un màxim de 
30 anys). 
 
Pel que fa a les actuacions susceptibles de ser protegides, arribat aquest punt en què 
ja s’han citat si no de forma expressa sí indirectament, tant sols destacar que cal 
posar-les a la pràctica amb voluntat d’incidir al mercat de l’habitatge. Promovent 

                                                 
191 I no només de l’habitatge social, també dels habitatges lliures de les zones subjectes a aquest dret, 
constituïdes amb l’objectiu d’evitar el sobrepreu.  
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especialment la rehabilitació i la conversió d’usos, tant de forma temporal com 
permanent, fent ús eficient dels espais i zones consolidades. 
 
És només des de la voluntat de l’administració i de la implicació dels diferents agents 
afectats en el disseny i construcció de la ciutat que es pot portar a terme una vertadera 
política d’habitatge. I una de les fórmules més econòmiques de promoció d’habitatges 
socials amb un control real de preu, tant per a l’administració com per a propietaris, és 
la cessió del dret de superfície. Doncs a més de mantenir la propietat del sòl o de 
l’edifici o altra opció del qual sigui objecte, en cas d’edificis històrics o arquitectònics 
permet l’ús i la rehabilitació mentre es manté com a patrimoni. 
 
Finalment, i per tancar les propostes d’aquets apartat vers la cohesió social, cal 
reforçar la implicació dels diferents agents en la configuració i definició de la ciutat. 
Especialment per part de la ciutadania, mitjançant una participació efectiva i real amb 
implicació dels agents i resposta a les propostes ciutadanes. 
 
 
 
 

2.3. propostes pràctiques de gestió social de l’habitatge 
arquitectura i construcció de solucions habitacionals 

 
 
En aquest cas es tracta d’alternatives arquitectòniques per a la construcció de 
solucions habitacionals. Conté un primer apartat amb exemples arquitectònics i 
constructius susceptibles d’aplicar-se al Maresme i, en un segon moment, incorpora 
exemples pràctics en llocs concrets, tot recollint a mode de conclusió els suggeriments 
i propostes tractats amb anterioritat, que veuran en aquest punt final el seu exemple 
pràctic i, en alguns casos llur possible ubicació. 
 
Propostes que tenen per objectiu actuar i gestionar els recursos habitacionals 
existents, trencant amb el tarannà privatitzador de les darreres dècades, fet que 
comporta una actuació integral vers l’urbanisme i l’habitatge. Es requereix així d’un 
canvi en la forma d’entendre i plantejar els projectes i la gestió urbanística, així com de 
la promoció i construcció d’habitatges. Tots dos, urbanisme i habitatge, s’han d’adreçar 
a les persones, han de promoure la satisfacció de les seves necessitats i dels seus 
drets fonamentals i no actuar només en benefici del sector privat. Cal aplicar un nou 
modus operandi a partir del qual l’objectiu esdevingui la resolució dels problemes 
habitacionals amb la participació i implicació de la ciutadania, en tant que agent 
afectat. Participació, acords i consens que han de ser vinculants, doncs la ciutat i 
l’habitatge no és tant de qui les planifiquen sinó dels qui hi resideixen que, a més, són 
qui més coneix els problemes, les mancances i les necessitats de les mateixes i, 
alhora, sovint tenen propostes i solucions. 
 
Per portar a terme aquest nou modus operandi es requereix de la implicació de 
l’administració, però, igualment de la mobilització social, que ha de trobar espais 
d’autogestió i informació, per realitzar una participació ciutadana amb igualtat de 
condicions. Un cop definida la ciutadania com a part implicada i activa en la definició i 
planificació de llurs ciutats i solucions habitacionals; es requereix d’una estratègia 
arquitectònica i constructiva que, mirant pel benestar i el benefici social, resulti 
igualment beneficiosa. Doncs no és just, ni tampoc positiu, deixar tot el pes de la 
construcció de solucions habitacionals en mans de l’administració. Cal fomentar així la 
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participació de promotors i constructors privats, d’ens socials i entitats sense ànim de 
lucre, però també de la ciutadania, fins i tot en la fase de construcció. 
 
Així doncs, les mesures amb què més joc pot tenir la definició i planificació de 
solucions habitacionals per a la gestió social són en el camp de la rehabilitació i 
reutilització d’espais, edificis i diferents elements. Donat que es tracta d’un “producte” 
social, més assequible que l’habitatge de mercat lliure, però que requereix igualment 
d’una bona ubicació dins la ciutat (cohesió territorial) i de la mixtura social (cohesió 
social) per evitar la proliferació d’espais i zones urbanes degradades, cal trobar 
solucions enginyoses per a reduir els costos de promoció, gestió i construcció. 
 
A mode d’il·lustració, es detallen algunes de les propostes arquitectòniques de caràcter 
social que s’han utilitzat per donar resposta a necessitats habitacionals. Per, 
posteriorment i, mitjançant alguns dels recursos ja utilitzats, proposar solucions 
concretes. 
 
Propostes de disseny arquitectònic i constructiu amb finalitats socials:  
Viikki (a Helsinki)192 és un districte format per una àmplia diversitat d’habitatges, 
rodejats de jardins, eixos verds,... que destaca per l’explícita voluntat de 
plurifuncionalitat (treball, investigació, universitat, oci, comerça i habitatge) adreçada 
cap al benefici de la societat i la sostenibilitat sense oblidar el benefici econòmic. Es 
tracta d’una arquitectura ecològica i humana, formalment atractiva i que utilitza 
materials per a l’autoabastiment energètic i l’aprofitament tèrmic i ambiental. Però 
també ofereix varietat en quant a l’estructura i les opcions d’accés: el 50% són de 
renda lliure, el 25% de protecció oficial i el 25% de lloguer. A més, els habitatges 
comparteixen alguns espais comuns per optimitzar l’ús de l’energia, disminuint així els 
costos inicials i de manteniment.  
 
Finlàndia és un bon exemple en el qual parar atenció pel que fa a les estratègies de 
construcció, doncs a principis dels noranta va patir una crisi de la bombolla 
immobiliària i, arrel d’aquesta ha fet un canvi que la permet posar d’exemple com a cas 
de bones pràctiques. Va reforçar el sistema públic de control i va posar al mercat una 
oferta d’habitatges realment assequibles tot imposant uns estrictes criteris de 
sostenibilitat en la construcció. Un canvi en la manera de pensar i de projectar el 
territori des d’una perspectiva múltiple i per a diferents grups socials, compatibilitzant la 
planificació i la innovació, el territori i les infraestructures, la ecologia i la tecnologia.  
 
Però, si bé Vikki és un exemple de bones pràctiques, cal tenir en compte que Finlàndia 
disposa d’uns recursos territorials, en quant a solars urbanitzables, que nosaltres ja 
hem esgotat. Per tant, cal tenir present Vikki en les zones de nova construcció, però 
abans de fer-ho cal pensar en implementar i construir en les zones consolidades 
abans d’acaparar més territori al sòl rural. 
 
Les Villes Nouvelles193, igual que les ja citades Casa Bloc (del GATPAC), responen a 
les necessitats residencials d’un moment determinat. Ara bé, malgrat la qualitat 
organitzativa de les plantes dels habitatges socials dels Grands Ensembles francesos, 
dins l’espai privat, l’espai públic estava mancat de tot: de bones comunicacions, 
equipaments suficients,... Posteriorment sorgiren les Villes Nouvelles, amb majors 
previsions en el planejament, però  tot i així es van convertir en guetos. 

                                                 
192 MONTANER, J. M.; MUIXÍ, Z. (2003, 24 de desembre): La vivienda como proyecto social de futuro. La 
Vanguardia. Culturas, 16. Espacios. 
193 MONTANER, J. M.; MUIXÍ, Z. (2006, 29 de novembre): Francia: Las Villes Nouvelles. La Vanguardia. 
Culturas, 22. Espacios 9. Ciudades del siglo XX. La herencia del urbanismo moderno. 
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Cal aprendre dels fracassos del passat, doncs l’aglomeració d’habitatges no és 
sinònim de ciutat. I cal tenir-ho present, en contra del que semblen demostrar molts i 
grans urbanistes contemporanis que pretenen donar solucions habitacionals a través 
de noves i grans promocions d’habitatge social que, desconnexos del conjunt de la 
ciutat, perden tot sentit i raó de ser, doncs el dret a l’habitatge digne és quelcom més 
que el dret a sostre. 
 
Superposició de fragments194 (per l’equip MVRDV) és una proposta atrevida creada 
per l’equip MVRDV a partir de la superposició de diferents objectes fragmentats, 
entenent la realitat com a suma, superposició i xoc de peces, creant així edificis en 
altura conformats per la diversitat. El complex de Silodam, a Àmsterdam (1995-2002), 
consta de 157 habitatges, és una interpretació postmoderna de la Unité d’Habitation de 
Le Corbusier. Amb la diferència que la Unité d’Habitation es basava en la repetició 
d’un únic tipus d’habitatge en dúplex, mentre que MVRDV crea unitats veïnals menors, 
agrupacions de diferents tipus d’habitatges que s’expressen a través de les façanes 
mitjançant materials diferenciats.  
 
De MVRDV cal aprendre la versalitat creativa i la separació de la funció de l’estructura 
i la forma. Doncs, és la funció i l’objecte de la mateixa la que dóna sentit a l’edifici, 
resolent en aquets cas les necessitats habiacionals. Caldrà també tenir en compte 
l’entorn en el qual es produeix, ja que la funció no sempre resulta suficient justificació. 
Sinó vegi’s el cas de la correspondència madrilenya d’aquesta proposta, amb un bloc 
de 125 habitatges al barri de Sanchinarro, projectat per Blanca Lleó. 
 
Fàbriques de producció d’arquitectura social (de Joao Filgueiras Lima)195. 
L’arquitecte Joao Filgueiras (Lelé) ha fundat fàbriques de producció d’arquitectura 
social partint de la reducció de tot edifici públic en una sèrie de mòduls o elements 
bàsics en una fàbrica a Salvador. Malgrat es tracti de fàbriques per la producció 
d’edificis i equipaments socials, especialment hospitals i elements urbans, la reducció 
dels edificis en mòduls i la producció en sèrie faciliten i economitzen la construcció 
d’edificis de caràcter social. A més, lluny de la repetició, permet una construcció 
ràpida, eficaç, versàtil i econòmica, sempre ajustant-se a l’ús pel qual ha estat 
pensada i proporcionant un confort tèrmic ambiental. 
 
Aquesta producció en sèrie a partir de mòduls reinventables i versàtils permet agilitzar 
i economitzar costos en la construcció d’habitatges socials. Si a aquesta producció en 
sèrie se li afegeix un component de reciclatge, construint mòduls a partir de materials 
reciclats, o, com fa Santiago Cirugeda, reutilitzant materials pensats prèviament per a 
altres usos, s’obté la màxima reducció de costos en quant a matèria prima. 
 
Fins aquí s’han descrit alguns dels habitatges que arquitectes i equips han realitzat a 
diferents països. Tot i tractar-se de propostes suggerents, en tots els casos es tracta 
d’habitatges de nova construcció, en terrenys habituats per al seu ús i mitjançant 
materials expressament utilitzats per a la fita. Nogensmenys, les propostes poden 
adreçar-se a fites més socials, mitjançant l’aprofitament i la (re)utilització de recursos i 
materials.  
 

                                                 
194 MONTANER, J. M. (2005, 2 de febrer): La superposición de fragmentos. La Vanguardia. Culturas, 18. 
Espacios. 
195 MONTANER, J. M. (2004, 19 de maig): Belleza modular. La Vanguardia. Culturas, 22. Espacios. 
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Recetas Urbanas (de Santiago Cirugeda)196 és un conjunt d’actuacions, en forma 
d’unitats d’execució, portades a terme per l’arquitecte sevillà. La característica  
comuna i rellevant d’aquestes actuacions és que es tracta en tots els casos de models 
enginyosos per fer la ciutat més habitable, mitjançant estratègies que reinventen 
l’habitatge, l’espai públic (entre d’altres) a partir de l’autogestió. Construeix així una 
arquitectura immediata i portàtil creada a partir de pressupostos limitats i materials 
reciclats. 
 
La rellevància de la seva obra recau en el desarrelament de l’arquitectura, en la 
construcció mitjançant recursos materials, legals i teòrics que permeten crear una 
arquitectura urbana que no necessita arrels per complir amb la seva funció. Recorre 
així a l’autoconstrucció amb l’objectiu de construir a partir de la pràctica de l’autogestió. 
 
Es mostren a continuació algunes de les Recetas Urbanas de Santiago Cirugeda que 
es poden aplicar en tant que solucions habitacionals mitjançant les formes de gestió 
social. Cal tenir en compte que moltes de les actuacions d’aquest arquitecte tenen com 
a principi la reutilització de solars per a equipaments efímers i temporals (és el cas de 
SU 06197). Fet que abarateix les despeses, doncs no es requereix de la compra del sòl 
i els materials que utilitza són reciclats. 
 

Imatge 11 la casa rompecabezas       Imatge 12 El labo en el exilio 

        
 
 
La casa rompecabezas (SU 10198) és un habitatge portàtil que es realitza en un solar 
en desús de Sevilla. Mitjançant aquesta mena d’actuacions, que serien possibles 
mitjançant un canvi en les ordenances municipals que permeti que espais tapiats i en 
desús es transformin en places i jardins, es permetrien instal·lacions d’equipaments 
efímers, com espais de reunió per a associacions de veïns o habitatges temporals. Es 
tracta d’espais que, temporalment estan en desús i que, mentre es porta a terme la 
gestió i planificació del projecte, poden utilitzar-se de forma temporal enlloc de ser un 
contenidor urbà. 
 

                                                 
196 CIRUGEDA, S. (2007): Situaciones urbanas. Editorial Tenov. Barcelona 
197 Aldo Van Eyck a Sevilla Calle del Sol nº80 y nº114, Sevilla. Situación Urbana 06. 
198 Calle Barco nº9, Sevilla. Situación Urbana 06. 
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En aquest cas, l’actuació que es porta a terme és una construcció temporal d’una casa 
amb experiència habitativa, utilitzant el prototip de casa-rompecabezas en les diferents 
configuracions possibles. S’han ocupat diferents solars del casc antic, aconseguint una 
forma nòmada, dispersa i impermanent, de viure una trama urbana que tendeix a la 
momificació temporal. 
 
El labo en el exilio (SU09199) consisteix en una estructura que, durant el certamen 
d’art contemporani MAD 03, va formar part d’un centre cultural i social autogestionat 
pel col·lectiu el Laboratorio de Ideas. Aquest muntatge serveix per mostrar la viabilitat 
de l’ocupació de solars i l’optimització de recursos econòmics, doncs es construeix 
mitjançant una partida de cassetons per encofrat que s’utilitzen pel tancament del 
mòdul i la mà d’obra voluntària per la recerca i recollida de materials.  
 
Així, el col·lectiu El Laboratorio de Ideas, que en aquell moment es deia “El labo en el 
exilio”, aconsegueix la gestió del mòdul habitable al marge de qualsevol institució 
(inclòs el propi MAD 03). Posant de manifest la capacitat d’autoorganització de la 
ciutadania, que permet dotar de sentit els espais en desús. Amb resultats d’autogestió 
més enllà del col·lectiu, que no van ser els únics en utilitzar-lo, sinó que va servir com 
a lloc de reunió per a altres associacions del barri, que preferien aquest espai en 
considerar-lo més afí a llurs ideologies, abans d’utilitzar el Centro Cívico de Lavapiés 
de la Comunidad de Madrid, al costat al solar ocupat. 
 
Mitjançant aquesta proposta es demostra, de nou, la viabilitat de l’estratègia 
d’ocupació temporal dels solars. Però, a més, es demostra la viabilitat de l’autogestió i 
la col·laboració de la ciutadania per a la construcció i recol·lecta de materials. Aquesta 
mena d’habitatges autoconstruïts poden ser una solució autogestionada al constant 
increment del preu de l’habitatge. Només cal pensar en la quantitat d’habitatges 
temporals es poden construir a la quantitat de solars que hi ha, podent-los aprofitar, 
sense cap cost, de forma transitòria. Per fer-ho només cal desenvolupar una regulació 
per a l’ús temporal de solars i per a la protecció d’un tipus d’habitatge que no aspira a 
la propietat del sòl.  
 
Arrel de la Fira Construmat de Barcelona, l’abril de 2005, es proposa un tipus 
d’habitatge susceptible de muntar-se col·lectivament i d’agrupar-se en nuclis 
residencials (Chicken Antimediático SU 12200). En aquest cas es verifica el 
funcionament independent en un solar de propietat pública de Barcelona, però amb 
gestió privada. Fet que el converteix en reclam i oferta alternativa d’habitatge per a 
col·lectius amb escassos recursos econòmics i/o disposats a arrendar sense aspirar a 
la propietat, podent participar activament en el muntatge físic del prototip amb la doble 
intenció d’abaratir costos i personalitzar l’habitatge a través de l’autoconstrucció.  
 
Consisteix en un mòdul habitacional urbà de 30m2 desmuntable i plenament funcional 
que permet la seva reutilització. L’avantatge d’aquest tipus d’habitatge és el fet que el 
preu del sòl no repercuteix en el preu de l’habitatge i, en ser un/a mateix/a el 
constructor, es coneixen els preus dels materials i la mà d’obra per avançat, sense 
necessitat d’afegir altres costos provinents del sòl ni els marges dels intermediaris. A 
més, el fet que es tracti d’un habitatge desmuntable i efímer, el converteixen en una 
solució nòmada i adaptable a diferents espais en funció dels terminis establerts, així 
com a les situacions canviants durant el cicle vital de la llar. 
 

                                                 
199 Calle Olivar nº48, Lavapiés, Madrid. Situación Urbana 09. 
200 Festival eme3, Carrer Àlaba nº11-17, Barcelona  
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Una prova de la manca d’interès que diverses institucions tenen respecte aquesta 
mena d’habitatges i d’usos temporals per a tal fita, és el fet que, l’Ajuntament de 
Barcelona, malgrat tenir una regulació clara sobre usos temporals (per a carpes,...), va 
rebutjar explícitament que es pogués viure al mòdul. Aquesta mena de rebuigs 
sistemàtics de l’administració quan es traca de promoure iniciatives socials que surten 
de la “normalitat” és la principal dificultat per a què es portin a terme solucions reals a 
problemes de primer ordre com és l’accés a l’habitatge. 

 
 
 
 

 2.4. propostes pràctiques de gestió social de l’habitatge al 
Maresme 

 
 
Fins aquí s’han exposat alguns exemples d’actuacions portades a terme en alguns 
indrets, es tracta així de resoldre un problema social, de caire genèric al voltant de 
l’accés a l’habitatge. Accés protagonitzat pel jovent, en ser el major col·lectiu que 
accedeix a un habitatge, que té uns recursos i una situació laboral i econòmica poc 
estable i es troba en un moment en què els preus dels habitatges estan sobrevalorats 
arrel de la bombolla immobiliària. Situació que s’agreuja arrel de la incipient crisi 
econòmica, i sobretot financera, deixant poc marge a les llars aspirants a accedir a un 
habitatge. Doncs l’escàs parc d’habitatges protegit deixa a mans del sector privat 
l’accés a l’habitatge, amb habitatges lliures de propietat molt cars i una crisi financera 
que deixa els bancs sense liquiditat i sense possibilitat de concedir préstecs i 
hipoteques fins i tot per a adquirir habitatges de protecció oficial. I els habitatges de 
lloguer, amb una escassa representativitat del parc total, amb preus elevats i amb 
tendència a l’alça arrel de l’estancament del sector immobiliari. 
 
És en aquest context que es plantegen solucions i alternatives habitacionals en el 
marc territorial que comprèn l’enquesta i l’estudi de cas (el Maresme). Propostes que 
tenen la missiva conjunta de la gestió social de l’habitatge, amb independència de la 
propietat i la gestió, sigui pública i/o privada, pretén un accés econòmic i factible a 
l’habitatge sense aspiracions especulatives.  
 
El primer factor que cal tenir en compte és, en tot cas, la reducció de costos. Aquests 
poden venir determinats per l’elevat preu del sòl (determinat sempre pel sobrevalorat 
preu de l’habitatge), pels materials o per la mà d’obra i la intermediació en la gestió i 
construcció de l’habitatge. En segon lloc, cal tenir en compte la gestió i tinença dels 
elements que configuren una solució habitacional, sòl, edifici, dret d’ús,... i la previsió 
temporal i territorial de la mateixa en tant que es tracti de solucions efímeres i 
temporals o perdurables; igualment es tracti de solucions territorialment rígides i 
vinculades a l’emplaçament o mòbils i traslladables.  
 
Tenint en compte aquestes premisses es proposen diferents solucions per a ciutats i 
viles socialment i territorialment cohesionades i inclusives, que fomenten la diversitat 
d’usos i espais promovent la integració de la ciutadania. I, per portar a terme aquesta 
plena integració, en tots els casos es requereix de la participació i la vinculació activa 
de la ciutadania als processos de definició i modificació territorial i urbanística, doncs 
repercutiran el dret i l’ús a la ciutat. 
 
Donat que el Maresme és una comarca que ha experimentat un fort creixement 
demogràfic i urbanístic, basat en l’expansió territorial, es proposen diferents opcions 
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per al foment de la gestió social de l’habitatge mitjançant un quadre resum que 
després es desenvoluparà per a cada apartat. 
 

Quadre 6 resum de les propostes de gestió socials 

 Aprofitament i ús 
dels sectors de 

nova consolidació 
Aprofitament i ús a la ciutat consolidada 

Parcel·les 
urbanitzades 

Solars Rehabilitació i 
conversió d’usos 

Terrats 

Sòl Ordenança 
reguladora 

Ordenança / 
cessió dret de 
superfície 

Cessió del dret de 
superfície  

Ordenança / 
cessió dret de 
superfície 

Materials Materials 
reciclables i 
reutilitzables 
 

Materials 
reciclables i 
reutilitzables 

Materials produïts 
en cadena, 
reciclatge i 
autoabastiment  

Materials 
reciclables i 
reutilitzables 

Ús Dret d’usdefruit Dret d’usdefruit Règim de 
cooperativa d’ús 

Dret d’usdefruit 

Gestió Autogestió Autogestió Autogestió / 
cooperativa 

Comunitats de 
veïns 

Tinença i 
pagament 

Lloguer inexistent o 
molt baix 

Lloguer inexistent 
o molt baix 

Lloguer baix Lloguer baix 

AVANTATGES 
Espai Ús intensiu de la 

ciutat, aprofitament 
temporal dels solars 

Ús intensiu de la 
ciutat, 
mobilització, ús i 
manteniment de 
solars 

Ús intensiu de la 
ciutat, manteniment 
del patrimoni 
arquitectònic, 
industrial i històric 

Ús intensiu de la 
ciutat 

Temps i 
material 

Ús temporal, mòdul 
traslladable, 
reciclable i flexible 
en el temps, l’espai 
i l’ús 

Ús temporal, 
mòdul 
traslladable, 
reciclable i flexible 
en el temps, 
l’espai i l’ús 

Ús temporal a mig 
termini, espais 
diàfans, divisions 
flexibles, possible 
intensificació de 
l’habitatge 

Ús temporal o a 
mig termini, 
regulació de 
pràctiques 
habituals 

Despeses Despeses mínimes 
 

Reverteixen en la 
societat 

Despeses 
mínimes 

Font: bibliografia específica, model Andel, Santiago Cirugeda, Llei pel dret a l’abitatge. 
Elaboració pròpia 

 
Aprofitament i ús dels sectors de nova consolidació: aquests sectors de nova creació 
s’ubiquen als límits de la ciutat consolidada, mancats de serveis i equipaments, 
allunyats del centre i propers a la perifèria sovint industrial. Es tracta de la forma de 
creixement més extensiva i de majors proporcions, amb una gestió urbanística sovint 
poc problemàtica en tractar-se de terrenys sense ús ni ocupació. En aquest cas es 
proposa el sector d’El Rengle o el de Iveco-Pegaso, a Mataró. Es tracta d’uns sectors 
fins ara industrials, propers a la ciutat i al front marítim que, després de les recents 
expropiacions (sobretot al sector Iveco-Pegaso, consolidat amb una marcada 
presència industrial) i de les obres d’urbanització (d’El Regle, fins ara terreny erm), es 
proposen ampliar la ciutat de Mataró amb fort pes residencial. 
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Imatge 13 Solar en (des)ús tancat i delimitat per una reixa metàl·lica i murs artístics. 
Sector Iveco-Pegaso. Mataró 

 
Fotografia i edició pròpies. Setembre 2008 

 
En aquests sectors es poden portar a terme diferents solucions habitacionals, a més 
de les construccions d’habitatge de protecció oficial de venda i de lloguer que té previst 
fer l’Ajuntament, es proposen així unes primeres propostes de caràcter efímer per 
donar resposta a tant urgents necessitats fins que es porti a terme l’execució de les 
obres. En aquests sectors, ja urbanitzats, es poden crear habitatges temporals com els 
que proposa Cirugeda. Els solars, amb un recent passeig paral·lel al front marítim i 
pendents d’edificar-se, amb comptades obres iniciades i una àmplia extensió de verd 
anàrquic limitat per la urbanització de carrers, disposen un ampli terreny erm i desert 
durant la pràctica totalitat del dia. Tant sols les grues que ja han iniciat la construcció 
d’un hotel i els sempre presents i il·luminats cartells de les properes promocions que 
esperen veure la llum ben properament atrauen l’atenció dels pocs vianants que hi 
transiten, entre la carretera N-II i el recent estrenat passeig marítim. I, entremig, un 
sense fi de possibilitats, si més no temporals, sense materialitzar. 
 

Imatge 14 Cartell publicitari de les properes promocions de Mataró. Darrere el cartell 
s’aprecia un gran solar en (des)ús. Sector El Rengle 

 
Fotografia i edició pròpies. Setembre 2008 
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És en aquest context de desaprofitament urbanístic, ni que sigui per a propostes 
temporals per evitar la impressió d’abandonament i d’inseguretat que obliga al 
tancament de tant extens terreny, es proposa l’obertura i la gestió dels solars a 
disposició i benefici social conjunt. Previ coneixement de la voluntat municipal de 
construir habitatges innovadors i de característiques suggerents, es proposa la 
utilització d’aquests solars per a construccions de solucions habitacionals temporals. 
Mitjançant una ordenança municipal que reguli els solars i l’ús dels mateixos es 
proposa la construcció de mòduls, al pur estil contenidor londinenc que ha cridat 
l’atenció de l’ajuntament de Mataró, mitjançant materials reciclats i reutilitzables i 
estructures desmuntables.  
 
Es tracta de cessions del dret de superfície, o de l’aprofitament urbanístic durant 
períodes delimitats per l’execució de les obres, amb el qual es redueix el preu del sòl 
(inexistent en cas que es tracti de sòl públic). De reciclatge de materials procedents de 
les demolicions dels edificis adjacents quan es tracti del sector Iveco-Pegaso, poblat 
d’indústries, i mitjançant materials reciclats per a la seva posterior reutilització. Així 
com estructures desmuntables i flexibles, reultilitzables amb posterioritat en altres 
sectors de nova expansió o en solars tancats inscrits al teixit urbà consolidat.  
 
Finalment, cal aprofitar el teixit associatiu de Mataró, amb una elevada presència de 
joves okupes i de grups i associacions juvenils que reivindiquen el dret a l’habitatge 
per proposar-los l’autogestió, i fins i tot l’autoconstrucció dels mòduls habitacionals per 
a llur posterior ocupació i habitació. És manifest que l’autoconstrucció proveeix d’un 
més ampli i arrelat sentiment de participació i implicació, així com la satisfacció de  la 
tant desitjada creativitat artística que, a Mataró es veu impedida per la manca d’espais 
habilitats per a tal fita. Podent fins i tot, aprofitar l’amplitud d’aquests solars per a crear 
espais socials de trobada i creació artística autogestionats pels col·lectius implicats. 
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Imatge 15 Solar en (des)ús tancat i delimitat per una reixa metàl·lica i murs artístics. 
Sector Iveco-Pegaso. Mataró 

 
Fotografia i edició pròpies. Setembre 2008 

 
Amb tot, són solucions temporals que es poden portar a terme en sòls públic i/o 
privats, de reduïdes càrregues econòmiques que pot assumir l’administració i que, 
amb la reutilització queden amortitzades amb facilitat. Es tracta a més, de solucions 
que, en ser autogestionades, no generen despeses de gestió i intermediació, doncs de 
ben segur el jovent mataroní trobarà la manera d’organitzar-se com ho ha fet en tantes 
altres ocasions. Donarà així solucions habitacionals i associatives o creatives de forma 
temporal, que finançar mitjançant el cobrament d’un lloguer tou i molt assequible degut 
a l’escassa inversió que suposa. Però la rellevància de la proposta recau en la 
possible reutilització, tant dels espais i sòls per a l’execució i construcció que el 
planejament preveu, com dels mòduls construïts que poden traslladar-se tant a altres 
zones de nova construcció com a solars inscrits al teixit urbà consolidat. 
 
Aprofitament i ús a la ciutat consolidada. Solars: igual que en el cas anterior els solars 
inscrits al teixit urbà, mitjançant una regulació del seu ús i la protecció de l’habitatge 
que no aspira a la propietat del sòl, es poden utilitzar de forma temporal. 
S’aconsegueix així l’aprovisionament de solucions habitacionals de caràcter social 
efímeres inscrites al casc urbà de la ciutat, on l’elevat preu del sòl dificulta l’accés a 
particulars i a administracions per a fer-hi habitatge social de nova creació. 
Aconseguint així una forma nòmada, dispersa i no permanent, de viure una trama 
urbana que tendeix a la momificació temporal. 
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Imatge 16 Solar del Carrer Sant Ignasi, 12 de Vilassar de Mar 

 
Fotografia i edició pròpies. Setembre 2008 

 
Una altra proposta per als solars és la cessió del dret de superfície dels mateixos i la 
construcció d’habitatges en règim de cooperativa d’ús, al pur estil Andel. Mitjançant 
aquests tipus d’habitatges la cooperativa d’usuaris té el dret d’ús dels habitatges la 
promoció dels quals la porta a terme ella mateixa mitjançant una entrada inicial que 
permet llur construcció i un lloguer tou assequible (al voltant de 300€) que permet el 
manteniment de l’edifici. Aquesta fórmula que és citada a la llei 18/2007, com ja s’ha 
explicat anteriorment, permet l’accés a l’habitatge sense la pèrdua de la titularitat del 
sòl (per la naturalesa del dret de superfície) al propietari del mateix que, en tot cas el 
recuperarà amb la construcció dels habitatges un cop finalitzat el termini de la cessió. 
 
Aquesta proposta, de caràcter més permanent que l’anterior, requereix de cessions 
més llargues per amortitzar les despeses de construcció. Però, tot i així, és una 
fórmula flexible que permet una major o una nul·la gestió per part de l’administració, 
segons desitgi. Tot promovent habitatge social en règims intermitjos i sense costos de 
gestió ni construcció, mitjançant els quals diversificarà el teixit arquitectònic i social de 
la ciutat per una major cohesió social i territorial. 
 
Aprofitament i ús a la ciutat consolidada. (re)habilitació i (re)utilització: és en 
aquestes propostes on recau la força i l’interès d’aquesta tesi. Es tracta en aquest cas 
de relligar les propostes d’arquitectes de renom (i dels/de les de no tant renom) amb 
les possibilitats que obra la llei pel dret a l’habitatge, tot promovent la recuperació i la 
(re)habilitació i (re)utilització del patrimoni arquitectònic i històric per a finalitats socials.  
 
Tal com s’ha vist a l’apartat del Maresme i de les particularitats habitacionals, aquesta 
comarca amb una forta presència del sector tèxtil té un patrimoni industrial molt potent 
que es respira amb especial rellevància a Mataró i Vilassar de Dalt. Es tracta de 
recintes fabrils, fàbriques i petites viles fabrils d’unes magnituds desorbitants que es 
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localitzen als nuclis urbans i configuren una imatge del passat industrial i tèxtil, de la 
història del seu creixement, però que en la majoria de casos han deixat de funcionar 
de forma activa. A partir del tancament de les empreses que les feien funcionar han 
quedat abandonades i sovint degradades al pas del temps. Amb uns catàlegs 
patrimonials que recullen bona part de la magnificència de les ciutats amb diferents 
nivells de protecció i que els interessos privats i especuladors porten a les 
descatalogacions i demolicions d’edificis històricament emblemàtics. 
 
Aquest és l’exemple de la Fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt que, tot i estar recollida 
al catàleg del patrimoni arquitectònic de Mataró amb la màxima protecció (A) ha estat 
desprotegida (F) i víctima de les especulacions urbanístiques i administratives que 
suposa l’emplaçament d’un centre comercial de molt renom. Aquest és un cas clar 
d’abús de l’autoritat per part de l’administració que ha tingut en compte llurs interessos 
per sobre dels de la ciutadania que s’ha associat en un moviment en contra de la 
demolició de la fàbrica (plataforma Slavem Can Fàbregas i de Caralt). Una fàbrica que 
fins al darrer dels seus dies ha romangué oberta i amb reiterats espectacles artístics 
proporcionats per un grup de joves artistes (actors i dansaires) que tenien llogat un 
espai a la fàbrica i que utilitzaven els patis de la mateixa per a esdeveniments festius 
d’aquesta mena. L’acord final a dia d’avui és el trasllat de la fàbrica i l’emplaçament del 
centre comercial allà on ella havia residit des del principi dels seus dies. Una mala 
solució per part de l’administració, a la qual s’hi ha oposat no només la plataforma 
creada, sinó que s’hi ha afegit el conjunt de la ciutadania que considera excessiva la 
despesa de desmuntatge, emmagatzematge i tornada a muntar de la fàbrica per 
traslladar-la tant sols centenar de metres d’on s’havia trobat sempre.  
 
Així doncs, en tant que reivindicació i reutilització del patrimoni, més enllà de 
l’anecdòtica situació d’aquesta fàbrica, consisteix en la (re)utilització de les que resten 
en peu, que s’han reduït dràsticament en el procés de redacció d’aquesta tesi. Es 
proposa així una rehabilitació integral dels edificis que ho requereixin per adaptar-.los 
a noves funcions, no només de caràcter residencial, també com a centres socials i 
espais de trobada. Permetent així la utilització de les dues fàbriques okupades amb 
aquesta fita a Mataró: la Fibra i Secopal.  
 
(re)conversió que ja s’ha produït de forma informal com a la fàbrica subdividida en 
habitatges sense cèdula d’habitabilitat que es mostrava al capítol anterior, i, en molts 
caos, sense la deguda (re)habilitació. Le Figaro publica una notícia en què es posa de 
manifest la okupació de naus industrials en (des)ús a mode d’habitatge, mitjançant un 
lloguer assequible. Satisfent així les necessitats habitacionals dels joves i les 
necessitats de conservació de propietaris201. Així doncs, si a França es permet aquesta 
forma làcia d’okupació, no seria possible fer-ho també al Maresme i a la resta de 
Catalunya? És més, no es podria permetre la okupació entesa com a tal en favor de la 
tant publicitada (i poc protegida) funció social de la propietat? 
 
Deixant de banda la okupació, que donaria prou per una altra tesi; es tracta de 
mantenir i recuperar el patrimoni industrial en el seu conjunt, doncs el manteniment de 

                                                 
201 Lofts de bajo precio contra los ocupas. Le Figaro, 21 de gener de 2008 a idealista.com, resumen de 
noticias inmobiliarias, 25 de enero de 2008, año ocho, semana 4: “muchos jóvenes europeos residen 
actualmente en antiguas naves industriales o almacenes parcialmente rehabilitados por un precio 
significativamente más económico que el de los centros de las ciudades (entorno a los 200 euros 
mensuales). El sistema adoptado es el alquiler provisional de residencias en inmuebles desocupados, 
aunque quien allí viven son considerados residentes y no inquilinos. el propietario del inmueble puede 
decidir en todo momento si quiere venderlo o alquilarlo para otro uso así que la garantía para los 
residentes es de sólo cuatro meses. Este tipo de alojamiento genera una seguridad en el propietario, ya 
que el inmueble está a salvo de okupas y goza de un mantenimiento frente a su degradación natural” 
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només una part dels recintes i naus que engloben aquestes petites viles perd llur raó 
de ser en quedar reduïts de les formes i funcions que els atorgaven llur raó de ser202. 
És el cas de Vilassar de Dalt que ha rehabilitat una part de la fàbrica de Can Manyer 
per fer-hi el museu tèxtil derruint les naus adjacents per fer-hi habitatge protegit i 
deixant (de moment) darrera la rehabilitada nau-museu una altra nau a un futur incert.  
 

Imatge 17 Can Manyer (Vilassar de Dalt, 2008). Nau rehabilitada per a la futura 
ubicació del museu tèxtil 

 
Fotografia i edició: Oscar Garcia Masiá (setembre 2008) 

 
Aquests són alguns exemples de les actuacions que l’ajuntament de Mataró i Vilassar 
de Dalt, respectivament, han portat a terme vers el patrimoni industrial. Ara bé, les 
propostes que aquí s’assenyalen tenen la voluntat d’una vertadera i integral 
(re)habilitació i (re)utilització de les fàbriques. Es tracta d’edificis en desús, d’unes 
característiques estructurals i arquitectòniques peculiars per la magnitud i centralitat 
del seu emplaçament. Amb voluntat de mantenir el patrimoni industrial i històric de les 
ciutats i d’aprofitar-los per a donar resposta a necessitats habitacionals de la 
ciutadania es proposa llur (re)habilitació i (re)utilització. 

                                                 
202 TATGER, M. (1998): Solucions a la crisi de l’habitatge popular a Barcelona: les primeres experiències 
a Sant Andreu 1909-1937 a Scripta Veterea (sv-57) 
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Imatge 18 Can Manyer (Vilassar de Dalt, 2008) 

 
Fotografia i edició: Oscar Garcia Masiá (setembre 2008) 

 
Ara bé, les dues característiques més rellevants que les caracteritzen les fan 
desitjables per a inversors i especuladors. D’una banda, la centralitat i la localització 
privilegiada amb què compten en ubicar-se als nuclis urbans consolidats. I de l’altra de 
les dimensions que els configuren, doncs es tracta de recintes de grans superfícies, 
subdividits per diferents sectors al servei dels diferents processos de producció 
industrial al que responien. Es tracta per tant d’un producte en (des)ús, inscrit al teixit 
urbà i de grans dimensions, que es converteix en objecte de desig de qualsevol 
especulador.  
 
Per l’objecte que ens ocupa, es tracta igualment d’una oportunitat, no especulativa de 
donar solucions habitacionals a qui ho requereix mitjançant el manteniment i la 
conservació del patrimoni arquitectònic i industrial que configura la història del 
Maresme. És en aquest cas que els grans i diàfans espais interiors de les naus 
industrials es poden subdividir a voluntat i mercè de les necessitats habitacionals, amb 
grans finestrals que il·luminen l’interior i estructures fortes i preparades per al suport de 
maquinària industrial. Aprofitant així les estructures i materials amb què es construïren 
i (re)adaptant-los a les necessitats i usos futurs, estalviant gran part dels costos de 
construcció. 
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Imatge 19 Interior de la Nau de Can Manyer (Vilassar de Dalt, 2008) 

 
Fotografia i edició: Oscar Garcia Masiá (setembre 2008) 

 
Aquesta transformació i (re)utilització es pot portar a terme des de diferents agents i 
formes de gestió, transmissió i ús, però per poder obtenir habitatges socials cal reduir 
els costos als mínims. Descartant per tant la compra com a primera opció, la forma 
més assequible és la cessió del dret de superfície, doncs estalvia les despeses de la 
compra i permet un ús allarg termini, permetent al constructor i/o usufructuari la 
realització i amortització de l’operació i a la propietat de recuperar, un cop finalitzat el 
termini de la cessió, l’edifici rehabilitat i transformat en habitatges socials. Cal tenir 
present que, en cas de tractar-se d’un habitatge catalogat i protegit amb un nivell 
elevat la propietat té uns deures de conservació que no permeten gaires marges de 
transformació. És així aquesta, una bona solució per a ambdues parts, podent 
participar de la transformació i ús en diferents graus i moments en funció de la voluntat 
d’ambdues parts. 
 
Resolta la qüestió prèvia de disposició i dret d’ús del sòl i l’estructura, cal estalviar 
també en els materials i la mà d’obra per a portar a terme la (re)habilitació. Tenint en 
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compte que els materials més quantiosos que configuren la forma, l’estructura i els 
ciments de l’edifici vénen donats d’entrada, sempre que sigui possible cal utilitzar 
materials reciclats per a la rehabilitació, procedents de runes d’edificis enderrocats, de 
deixalleries,... O bé, igual que Lelé fa a Lima, mitjançant la producció en cadena de 
materials per a habitatges socials,  que podrien servir per a les tota mena d’habitatges 
socials i que, si en basen en el reciclatge de ben segur seran més econòmics. 
Igualment útils, tot i que de nova adquisició són els materials que proveeixen a l’edifici 
de les eines necessàries per al seu autoabastiment i per a l’optimització dels recursos. 
Es tracta de transformar l’ús i la font d’energia de l’edifici tornant-lo sostenible per 
aprofitar de forma passiva l’energia solar i tèrmica, però també, aprofitar-se de les 
dimensions de l’edifici i proveir-lo de recursos comuns per a tots els habitatges 
(calefacció central, zona de rentadores,...). Especialment útils són els materials més 
flexibles per a les divisions interiors, doncs es poden crear habitatges amb divisions 
fàcilment modificables en funció de les necessitats i del cicle de vida i grandària de la 
llar. 
 
Si bé, aquesta part és la més costosa de la (re)habilitació, es pot estalviar amb la mà 
d’obra promovent la reinserció laboral de col·lectius amb risc d’exclusió social, 
mitjançant tallers de formació d’aquests col·lectius o de les persones que, després del 
tancament de moltes de les indústries tèxtils i de dedicar-se a aquest sector, s’han 
quedat a l’atur amb els coneixements d’un ofici cada cop més obsolet. Hi ha moltes 
formes, a través de la formació i el (re)ciclatge que permeten un ús més intensiu dels 
recursos en benefici de col·lectius necessitats. Es resoldrien d’aquesta manera tres 
problemes paral·lels: el manteniment del patrimoni, la reducció de l’atur, especialment 
pel col·lectiu del sector tèxtil, amb una edat propera a la prejubilació i amb dificultats 
per incorporar-se al mercat laboral d’altra especialitat, i l’accés a l’habitatge. 
 
Ara bé, cal protegir aquest tipus d’habitatge i evitar les possibilitats d’especulació. Es 
requereix per tant d’un lloguer assequible per a ús temporal renovable, mitjançant una 
xarxa d’accés i gestió transparent, mediada per l’administració o altra ens social que 
garanteixi la transparència o el bon ús de l’habitatge. D’altra banda, també és possible 
realitzar aquesta gestió des d’una forma cooperativa, similar o igual a la del model 
Andel, mitjançant la qual s’abaratirien costos de construcció i rehabilitació en ser la 
cooperativa la promotora de l’obra.  
 
Aquesta mena d’actuacions permeten un marge d’intervenció i d’implicació i una 
llibertat i flexibilitat de gestió que les converteix en mesures amb una elevada 
potencialitat. Es mostren en aquest cas dos exemples de dos recinte fabrils que 
conserven l’estructura i les dimensions actuals i que, estant en (des)ús podrien 
ser(re)habilitades i transformades en solucions habitacionals per a facilitar l’accés a 
l’habitatge. En tots dos casos s’inclou la imatge que el Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic inclou i la imatge actual (a data setembre de 2008) de la fàbrica. 
 
El primer exemple correspon a la fàbrica de Can Marfà, una fàbrica del darrer terç del 
segle XIX, localitzada al carrer Jordi Joan, 5, de Mataró, al barri de l’eixample. Es 
tracta d’un conjunt industrial format per dues naus de planta baixa i dos pisos a cada 
una, connectades mitjançant ponts coberts, i un tercer edifici de planta baixa i dos 
pisos i una xemeneia. Segons el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, 
els edificis tenen una estructura de pilars de fosa, sostres de voltes de maó de pla 
atirantades i jàsseres metàl·liques.  
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Imatge 20 Fàbrica de can Marfà (Mataró 1999) 

 
Fotografia: Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró (1999) 

 
La història de la fàbrica es resumeix en l’establiment de Gaietà Marfà, l’any 1851, com 
a fabricant de punt al Camí Ral, que amb el creixement va anar canviant de nom fins 
que el 1984 la fàbrica va passar a mans dels treballadors en forma de Societat 
Anònima Laboral. El juny de 1996 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de 
Mataró i el Patronat Municipal de Cultura i l’Associació Promotora de la Fundació 
Jaume Vilasseca per fer de can Marfà el futur Museu del Gènere de Punt. Però, a data 
2008 la fàbrica roman tancada i sense cap rehabilitació ni obra de manteniment. És 
per aquest motiu que, donat que es tracta d’una propietat de l’ajuntament de Mataró, 
pot facilitar la flexibilitat d’usos i compartir museu i habitatge amb les tres naus de què 
consta, amb les quals es pot finançar la (re)habilitació. Promovent igualment la 
mobilització i la participació activa de joves artistes de la ciutat que reivindiquen un 
espai de creació artística. 
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Imatge 21 Fàbrica de can Marfà (Mataró 2008) 

 
Fotografia i edició: Oscar Garcia Masiá (setembre 2008) 

 
El segon exemple, cal Garbat, és una fàbrica tèxtil del segle XIX (voltants 1840) que 
s’ubica al carrer Baleares de Vilassar de Dalt. Està formada per quatre grans naus de 
planta rectangular unides pels extrems formant un conjunt de planta quadrada amb 
pati central. De les quatre naus, tres són de planta baixa i dos pisos i l’altra d’un pis; i 
al costat de la fàbrica (al carrer Llibertat)hi ha una sèrie de cases de cós que formen 
part del projecte industrial originari. 
 

Imatge 22 Fàbrica de cal Garbat (Vilassar de Dalt 1997) 

 
Fotografia: Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Vilassar de Dalt (1997) 
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Va ser fundada per Jaume Vives i Bonamusa, de sobrenom Garbat, cap als anys 
1840. L’any 1900 disposava de 76 telers mecànics, 12 manuals,manyeria pròpia, tint i 
blanqueig. Després de la Guerra Civil s’hi van instal·lar 34 telers que van mantenir la 
seva activitat fins als anys setanta. Durant els darrers anys hi ha hagut activitats vàries 
relacionades amb el sector tèxtil, posteriorment l’edifici s’ha ocupat per diverses 
indústries i, des de fa poc temps, roman tancada i sense activitat. 

 

Imatge 23 Fàbrica de cal Garbat (Vilassar de Dalt 2008) 

 
Fotografia i edició: Oscar Garcia Masiá (setembre 2008) 

 
La possibilitat de (re)habilitar i (re)convertir l’ús d’aquestes fàbriques abans no 
s’enderroquin com tantes altres, genera unes expectatives de resolució de problemes 
habitacionals que caldria portar a la pràctica. Doncs permeten un ús intensiu de la 
ciutat, manteniment del patrimoni arquitectònic, industrial i històric mitjançant un ús 
temporal a mig termini per finalitats socials. Generant solucions habitacionals gràcies 
als espais diàfans, que, mitjançant divisions flexibles possibiliten la intensificació de 
l’habitatge. Alhora que les despeses, sempre que s’utilitzin formes de construcció i de 
gestió social, reverteixen en la societat. 
 
 
 
Aprofitament i ús a la ciutat consolidada. Terrats: el planejament i les ordenances 
municipals són els encarregats de definir l’ús i la intensitat amb què s’utilitza cada 
sector de la ciutat. Aquesta fórmula pretén optimitzar aquest aprofitament mitjançant 
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ocupacions temporals en espais comunitaris com són els terrats. Es tracta així de 
regular, mitjançant ordenances municipals, els drets d’ús i de cessió del dret de 
superfície dels terrats per construir-hi habitatges temporals. Es tracta d’una mesura per 
promoure la gestió i l’accés a l’habitatge social per aquells col·lectius que ho 
requereixen, a baix cost, quan l’administració i/o les entitats socials no tenen prou 
habitatges per donar resposta a les necessitats. 
 
És una mesura extrema, si es vol, però que facilita la ràpida incorporació d’habitatges 
socials al parc en moments puntuals. Ara bé, la qualitat i la tipologia dels materials i la 
temporalitat a la qual estan sotmesos els converteix en una mesura efectiva i poc 
compromesa (almenys en el temps) per donar respostes assequibles a necessitats 
reals. La clau de l’èxit d’aquesta mesura consisteix per tant en la utilització de 
materials reciclables i reutilitzables, de fàcil muntatge i desmuntatge. Proveint 
d’allotjament aquelles persones que més ho requereixin, incloses en una comunitat de 
veïns ja formada i inscrita al teixit urbà, cohesionada territorialment i socialment. Tant 
sols es requereix d’un acord per part de la comunitat de veïns i la voluntat municipal. 
 
D’altra banda, es pot portar a terme aquesta mena de solucions sense l’aprovació de 
l’administració, tal com s’ha fet des de sempre, i esperant a que el termini 
d’incompliment de l’ordenança municipal per a usos no autoritzats als terrats 
prescrigui.  
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VI  
conclusions 

 
 
Aquesta tesi explica els factors externs que determinen el procés d’emancipació i com 
l’afecten, ja sigui directament o indirecta. Analitza la forma, l’estructura i les 
característiques de les llars joves, com es consoliden en el temps i amb l’edat, i llurs 
diferències vers les llars adultes. I, a través de l’enquesta, analitza la importància de 
cadascun dels factors que la influencien no només en llur consolidació i execució, 
també en llur limitació i perspectiva de futur. Per tant, és en aquestes darreres 
mesures, a través de l’anàlisi no només del col·lectiu jove emancipat, sinó en la 
complementarietat de l’anàlisi amb el col·lectiu jove que encara no s’ha emancipat, que 
rau la rellevància de la tesi. Doncs no només analitza els elements que afecten al 
procés d’emancipació (tant per facilitar-lo com per dificultar-lo) i en la mesura amb què 
hi incideixen, sinó que, a més, inclou les perspectives de futur, els desigs i el grau de 
satisfacció d’ambdós col·lectius per realitzar les posteriors propostes de gestió social 
de l’habitatge i satisfer les necessitats joves d’habitatge. 
 
Així doncs, queda palès el retard de l’emancipació i, davant d’aquest, responen 
diferents factors. D’acord amb les hipòtesi de partida, els factors pertanyen a tres 
aspectes de l’emancipació: social, econòmic i del mercat immobiliari que, si bé 
s’analitzen per separat, estan estretament relacionats entre ells. 
 
L’aspecte social, definit a les hipòtesi com les situacions, sentiments i factors de 
caràcter subjectiu, com: la imatge i percepció del procés d’emancipació, l’imaginari 
social de la propietat (en tant que imaginari), el desig d’emancipació (o de no 
emancipació), la situació familiar i les llibertats a la llar d’origen; i com aquestes 
influencien en el desig d’emancipació. Aquest és el més rellevant dels aspectes 
analitzats, doncs es tracta d’una informació subjectiva que les dades de les 
estadístiques oficials no proporcionen. 
 
S’obté mitjançant una enquesta realitzada, no només a joves emancipats/des, també a 
una petita mostra de joves que no s’han emancipat. I les qüestions fan referència a llur 
situació en el moment present i en el moment de l’emancipació (que per a la mostra 
que ja s’ha emancipat forma part del passat i per a la que no ho està forma part de la 
perspectiva de futur que té al respecte), tant pel que fa a la imatge i percepció del 
procés d’emancipació (l’hagi portat a terme o no), la valoració dels diferents tipus 
d’habitatge (per tant, l’imaginari social de la propietat),... i la satisfacció o no de llurs 
desigs i expectatives de futur. Es tracta d’un aspecte complex per les dimensions 
temporals i la naturalesa de les variables, doncs s’analitzen les mateixes situacions en 
el moment actual i en el moment de l’emancipació, de la situació real i de la situació 
ideal i les perspectives i expectatives de futur. 
 
De les quals se n’extreu una imatge del procés d’emancipació molt més pessimista per 
la dificultat del mateix en el cas de la mostra no emancipada que, preveu requerirà 
d’unes millors condicions, respecte el moment present i vers la situació de llurs 
coetanis emancipats, per portar-lo a terme. És per tant, un element determinant de 
l’emancipació en tant que limitador de la mateixa, doncs l’anàlisi de regressió logística 
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li atorga un paper rellevant en el cas de la mostra no emancipada. Però, a més, 
corrobora llur rellevància pel fet que la situació laboral, professional i econòmica de la 
mostra no emancipada és pitjor de la que sí que ho està, limitant fàcticament el procés 
d’emancipació. 
 
En segon lloc, la perpetuació de l’imaginari social de la propietat en tant que imaginari 
(i no per llur valor de canvi) queda palesa en l’evolució de la mateixa al llarg de la 
segona meitat del segle XX (vegi’s marc teòric) i la preferència manifesta de la mostra 
enquestada per un habitatge de propietat. Però no només pel valor d’aquest, també 
per la indisposició o manca de voluntat per residir en habitatges d’altres tipus. Tot i que 
aquesta rigidesa és més pròpia de la mostra emancipada que de la que no ho està, 
que és més flexible a d’altres tipologies d’habitatges. Si bé aquest no és un element 
determinant del procés d’emancipació sí que ho és de la classificació de l’emancipació, 
doncs una de les categories es caracteritza pel valor que atorga a l’habitatge i les 
variacions de la tipologia de llars per assumir i reduir les despeses. 
 
L’aspecte més propi d’aquest apartat social i, alhora més subjectiu, és el desig 
d’emancipació (o de no emancipació) i dels factors que han influenciat en el mateix. 
Aquest, que és l’aspecte fonamental de l’anàlisi d’aquesta tesi, posa de manifest una 
voluntat d’emancipació més primària de les taxes actuals d’emancipació203, amb una 
mostra emancipada que, en una proporció d’un terç s’hauria emancipat abans del que 
ho va fer. Ara bé, malgrat sigui l’economia el factor que ha influenciat en major 
proporció aquesta emancipació (que s’analitzarà en major detall als aspectes 
econòmics), cal destacar el paper que tenen els aspectes socials i relacionals que 
s’extreuen de les regressions logístiques. Aquestes ofereixen resultats molt diferents 
en funció del col·lectiu, a destacar les relacions familiars i la millor valoració del procés 
d’emancipació per part de la mostra emancipada; i les preocupacions manifestes per 
l’habitatge i la forma de reduir la despesa d’aquest a la llar, juntament amb la 
importància de la finalització dels estudis per part de la mostra no emancipada. 
 
S’aprecia així, un major desig d’emancipació del que es porta a terme, essent més 
rellevants les relacions familiars a la llar d’origen de l’emancipació que de la no 
emancipació. Per tant, malgrat es cita aquest aspecte social i familiar i el desig 
d’emancipació com a element determinant no es realitza cap hipòtesi al respecte. 
Hipòtesi que es pot crear en aquest apartat de les conclusions, en corroborar-se 
mitjançant el treball de camp realitzat, que vindria a dir que el control familiar a la llar 
d’origen precipita l’emancipació i, en menor proporció també ho fa l’ajuda que aquesta 
realitza per tal que es materialitzi. D’altra banda, una segona hipòtesi vindria a dir que 
la imatge pessimista del procés d’emancipació, especialment pel que fa als aspectes 
relacionats amb l’habitatge i el cost del mateix, dificulten l’emancipació essent propis 
de la mostra que no s’ha emancipat. 
 
En segon lloc, l’aspecte econòmic citat a les hipòtesi i entès en el sentit ampli del 
terme, amb la intervenció d’elements relacionats amb el mercat laboral i la situació 
econòmica, són: la situació laboral, el nivell socioprofessional, la precarietat i 
l’estabilitat de la situació laboral, mesurada a partir del tipus de contracte laboral, i 
finalment el nivell d’ingressos. Aquest aspecte es correspon amb la primera de les 
hipòtesi que s’estableixen en un principi, a partir de la qual es considera que, la 
precarietat laboral, que pateix en especial la població jove, i la situació socioeconòmica 
que se’n deriva dificulten el seu accés al mercat de l’habitatge i retarden la seva 

                                                 
203 L’enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de l’IERMB del 2006 estableix la taxa 
d’emancipació jove en el 47%.  
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emancipació. Per aquest motiu el cost d’accés al mercat per una llar jove és molt 
superior al d’una llar adulta. 
 
Aquest és un aspecte i la conseqüent hipòtesi que emmarquen molts factors. En 
primer lloc val a dir que la rellevància d’ambdós queda palesa tant a l’anàlisi a partir de 
les dades secundàries com, sobretot (i expressament) a l’anàlisi a partir de dades 
primàries. Així, les dades secundàries ja mostren una estreta relació entre l’activitat 
(especialment la taxa d’atur) i el retard de l’emancipació (o taxa de nupcialitat), així 
com la relació entre l’evolució d’un indicador econòmic com és el Producte Interior Brut 
i la major vulnerabilitat de la taxa d’atur jove. A més, la distribució dels ingressos 
segons el grup d’edat posa de manifest que no és fins la trentena que s’aconsegueixen 
uns índexs d’ingressos mitjans equivalents als del total de la població. Desigualtat en 
els ingressos que repercuteix en la desigualtat pel que fa al pagament de l’habitatge, 
els càlculs de l’esforç econòmic de les llars joves posen de manifest aquestes 
dificultats. 
 
De l’anàlisi a partir de dades primàries es comprova com el nivell d’ingressos és un 
dels factors que incideixen en el procés d’emancipació. Però el fet que, malgrat 
l’increment d’aquests no es correspongui una reducció equiparable en anys de 
dedicació dels ingressos íntegres per al pagament de l’habitatge, significa que ha 
d’haver algun altre factor que incideixi en el cost per tal que sigui possible l’accés a 
l’habitatge. És per tant la combinació dels ingressos, el tipus d’interès del crèdit i la 
durada d’aquest els que determinen l’esforç econòmic de la llar. I la superfície de 
l’habitatge o el percentatge del valor d’aquest a incloure a la hipoteca són mesures 
complementàries per reduir i ajustar a les possibilitats individuals l’esforç econòmic.  
 
L’ocupació i la relació contractual demostren ser elements determinants de 
l’emancipació, tant a partir de les dades secundàries, com a partir de les dades 
primàries. Així, mitjançant les primeres, s’extreu que els factors més significativament 
correlacionats amb la taxa d’emancipació per a ambdós grups són els relacionats amb 
el mercat laboral: la taxa d’ocupació i l’estabilitat laboral. En canvi, mitjançant les 
segones, són més rellevants els ingressos mensuals que l’ocupació, tot i que, amb 
menor mesura, també són determinants del procés d’emancipació.  
 
Fet i fet, juntament amb la situació que presenten ambdues mostres enquestades, en 
que l’emancipada té una millor situació socioprofessional, laboral i uns ingressos més 
elevats, que a més es consoliden amb l’edat, i la que no ho està té unes 
característiques més precàries i inestables, a més d’un nivell d’ingressos molt inferior. 
Corroboren així la primera hipòtesi, tant pel fet de dificultar l’accés al mercat de 
l’habitatge i retardar l’emancipació, com pel fet que com més jove és la llar superior és 
l’esforç econòmic per al pagament de l’habitatge. 
 
El tercer aspecte fa referència al mercat immobiliari, que tal com es deia a l’apartat 
d’hipòtesi, es tracta de l’estructura i la tipologia dels habitatges i els preus dels 
mateixos. De la relació entre els habitatges lliures i protegits, els de lloguer i els de 
compra i llurs preus, i, aquests factors que, en relació al nivell d’ingressos (de l’apartat 
anterior), es converteixen en l’esforç econòmic que suposa el pagament de l’habitatge 
per una llar jove. De l’anàlisi d’aquest, tant a partir de les dades primàries com 
secundàries, se’n comprova com la majoria d’habitatges (i de règim de tinença 
predominant entre la població, i en menor mesura del jovent) són de propietat, deixant 
un marge petit al lloguer i encara inferior als habitatges cedits o d’altres tipus que, 
juntament amb la minoritària i reduïda proporció d’habitatges protegits deixen molt poc 
marge de maniobra pel que fa al règim de tinença. 
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Es constata així una clara predominança del regim de propietat, que reforça i perpetua 
l’imaginari social de la propietat. Ara bé, les llars joves resideixen en major proporció 
que les adultes en habitatges de lloguer, cedits i d’altres tipus i, d’aquestes, com més 
jove és la llar (en edat de primera emancipació, <25 anys), més variat és el règim de 
tinença. En un segon pas, realitzant l’exercici de comparar les dades d’aquest apartat 
immobiliari (preu de l’habitatge) amb les de l’apartat econòmic (nivell d’ingressos), es 
comprova com l’esforç econòmic per al pagament del mateix és superior quant més 
jove és la llar en qüestió. Ara bé, aquest exercici, realitzat per als habitatges de 
propietat (en ser majoritaris) posa de manifest una reducció del mateix malgrat 
l’increment de preus per les conjuntures dels préstecs hipotecaris que, a través de 
l’allargament del període de retorn i la reducció del tipus d’interès redueixen les quotes 
a pagar. 
 
Aquest mateix exercici, realitzat a partir de les dades primàries que aporta l’enquesta i 
per a ambdós règims de tinença, posa de manifest com l’imaginari social de la 
propietat es perpetua amb el temps i la major voluntat de residir en habitatges de 
propietat que de lloguer (tal com mostra l’enquesta a la qüestió si preferiria un 
habitatge de propietat a aquelles llars en règim de lloguer). Però, a més, malgrat la 
reducció de les quotes hipotecàries mensuals a pagar amb la reducció del tipus 
d’interès i l’ampliació del període de retorn, i l’elevat preu dels lloguers que, en 
determinats moments, ha posat al mateix nivell (en €) propietat i lloguer, les dades 
primàries demostren com l’esforç econòmic és superior en el cas de la propietat. I no 
només és superior quantitativament, sinó que en major proporció ho és subjectivament 
(la percepció que se’n deriva).  
 
Però el fet que en determinats moments s’hagin equiparat els preus (en tant que 
quotes/lloguers mensuals) de la propietat i el lloguer és cert quantitativament, però no 
geogràficament (per la localització) ni estructuralment i qualitativa. Així, a la mateixa 
quota hipotecària que lloguer mensual, no es correspon el mateix tipus d’habitatge ni 
per localització ni per característiques físiques i estructurals. Així, en determinats 
casos s’ha optat per canviar de municipi (allunyant-se de les grans urbs) a la recerca 
d’habitatges més econòmics i amb millors característiques. I, una de les estratègies 
sovint realitzades (especialment pel jovent) per accedir a l’habitatge de propietat 
desitjat és el d’accedir a un habitatge també de propietat de menor grandària 
(superfície en m2), de pitjor qualitat o més allunyat per realitzar una primera 
emancipació de caràcter més precari. Amb l’expectativa que, un cop revaloritzat el 
preu del mateix (expectativa de valor sobre l’evolució previsible i esperada del preu de 
l’habitatge) i consolidada l’economia familiar (amb unes expectatives econòmiques 
familiars o individuals òptimes) i el procés d’emancipació (amb llars més consolidades i 
sovint amb la perspectiva d’ampliar la llar) poder canviar a un habitatge de majors 
dimensions i més dient a llurs necessitats. 
 
Així ho demostren les dades primàries de l’enquesta, amb habitatges més petits i més 
provisionals que suposen un esforç econòmic superior com més jove és la llar i més 
recentment s’ha emancipat (fruit dels recents increments del preu de l’habitatge). 
D’altra banda, malgrat la majoritària temporalitat de llurs habitatges el desig és un 
habitatge pensat per al futur, per la consolidació de la llar o una possible ampliació. De 
majors superfícies i més econòmic que no pas l’actual; però l’element que limita aquest 
habitatge ideal és el preu, i una estratègia freqüentment utilitzada és posposar 
l’emancipació, accedir a un primer habitatge de lloguer, o de compra de menors 
dimensions i pitjors característiques per després accedir a un altre de millors 
condicions, o bé canviar de municipi per cercar un habitatge més econòmic i de millors 
característiques. 
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Per tant, es corroboren les dues hipòtesi que es citaven al principi, tant pel que fa al 
mercat immobiliari com a la mobilització residencial a la recerca d’habitatges més 
assequibles. Consolidant-se i perpetuant-se així l’imaginari social de la propietat. No 
és d’estranyar per tant que tant les regressions logístiques com una de les 
classificacions de l’emancipació girin al voltant de l’habitatge i la preocupació que el 
pagament del mateix suposa per a les llars joves, atorgant especial importància al 
repartiment de despeses entre els membres de la llar i a, la possibilitat de tenir un 
habitatge assequible. Tot i que, aquests factors que si bé són rellevants per a la 
mostra emancipada ho són en major mesura per a la mostra no emancipada, que té 
una visió més negativa del procés d’emancipació. 
 
Finalment, l’escassetat del parc d’habitatges protegits i la manca de polítiques al 
voltant dels mateixos dels darrers anys dificulten l’accés a un habitatge assequible. 
Així ho demostren les dades primàries de l’enquesta, amb percentatges pràcticament 
insignificants de llars que resideixen en habitatges protegits. Ara bé, malgrat aquesta 
reduïda presència d’habitatges protegits el desig d’accedir-hi és molt elevat i amb una 
opinió dels mateixos molt positiva. S’aprecia per tant una manca de polítiques socials i 
d’habitatge per facilitar l’accés als mateixos que, sumada a la rigidesa del mercat 
immobiliari, amb pocs habitatges de lloguer i a preus molt elevats, dificulta l’accés a 
l’habitatge, especialment a les llars més joves i a aquelles que no tenen un habitatge 
de propietat amb el qual finançar l’accés i/o la compra d’un altre. 
 
Es corroboren així les hipòtesi inicials, però més matisades i amb alguns factors més 
que en un principi no s’apreciaven i, malgrat llurs diferències, afecten conjuntament el 
procés d’emancipació. S’aprecia així una urgent necessitat de diversificació del parc 
d’habitatges en diferents tipologies, règims de tinença i superfícies, doncs si al 
percentatge de llars excloses del mercat residencial se’ls pogués donar accés a 
habitatges de lloguer protegits mitjançant la implementació dels recursos per a 
programes socials de mediació i cessió, o fórmules intermitges de propietat o de 
masoveria urbana es reduirien considerablement els percentatges de llars excloses del 
mercat residencial. Per tant, cal una vertadera voluntat política i legislativa que vetllin 
pel compliment de llurs premisses; és l’objectiu de la llei pel dret a l’habitatge, que, 
amb el temps, es veurà en quina mesura ha intervingut en el mercat privat de 
l’habitatge i quines repercussions té. 
 
Doncs la principal tasca a desenvolupar és aquesta intervenció en el mercat privat de 
l’habitatge, promovent el lloguer privat que, com s’ha vist, és la forma d’accés a 
l’habitatge que afavoreix una màxima comoditat per al pagament del mateix i 
proporciona una major flexibilitat amb una major facilitat per canviar-lo per un altre a 
mida que les necessitats ho requereixin. A més, així com es tenen en compte les 
desgravacions fiscals dels habitatges de propietat, cal comptabilitzar igualment les 
despeses agregades a aquesta per valorar el cost real del mateix; així com l’esforç i la 
capacitat de reposició o d’intercanvi en cas d’haver de canviar d’habitatge. 
 
Es requereix d’una intervenció integral al mercat de l’habitatge per diversificar-ne les 
tipologies i règims de tinença tot cohesionant les ciutats i els barris, atorgant-los una 
major sostenibilitat social, econòmica i immobiliària per al desenvolupament i 
creixement de la mateixa de forma sostenibe i cohesionada204. Procés que requereix 
d’una vertadera voluntat administrativa d’intervenció en el parc privat i en la ciutat 
consolidada a partir de la rehabilitació i cohesió dels centres urbans. Cal promoure 

                                                 
204 Pareja, M.; Ponce, J.; Garcia, L. (2004): Urbanisme i habitatge com a eina de 
desenvolupament sostenible. La necessitat d’anàlisi i actuacions integrades. Estudis II. 
Fundació Carles Pi i Sunyer. Barcelona 
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aquest atreviment mitjançant la rehabilitació i la conversió d’usos amb ànim més social 
que especulatiu tot integrant els diferents col·lectius enlloc d’excloure’ls, tot evitant la 
gentrificació205, cada cop més visible a les grans ciutats.  
 

                                                 
205 Borja J.; Castells, M. (1997): Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la 
información. Editorial Taurus. Madrid. 
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Mitjançant les opcions proposades es fomenten les fórmules de creixement i 
consolidació de les reserves de sòl i d’habitatge social i protegit. Però la força 
d’aquestes recau en la temporalitat de la programació i la versalitat que aquesta 
comporta. Així, mitjançant la programació d’usos temporals, bé sobre el territori (és 
el cas dels solars en desús), bé sobre edificis (habitatges, locals, fàbriques,...) es pot 
donar resposta i solució de forma assequible a la majoria de les dificultats que 
comporta la gestió i modificació de la ciutat consolidada. És necessària una 
programació i una visió temporal de les problemàtiques i les dificultats, especialment 
en una societat com l’actual, canviant i versàtil, igual que les necessitats 
habitacionals del jovent per a l’emancipació. Així, mitjançant programes temporals 
durant el termini de planificació i redacció dels plans i programes definitius es poden 
donar respostes a problemes puntuals tot donant vida a l’àrea a la qual s’ubiquen. 
 
Propostes que es poden implementar amb d’altres formes de gestió i altres 
mecanismes, com els que s’han comentat anteriorment que disposa la Llei pel Dret 
a l’Habitatge. Però, en darrera instància es tracta de planificar les actuacions amb 
objectius i estratègies clares que donin solucions als problemes reals del moment, 
sense fer especulacions futures ni carregar de burocràcia l’execució de les mateixes. 
Pensant en les necessitats del present i tenint en compte el futur, apostant per 
l’autogestió i les formes de gestió intermitges i pel foment de les formes que deixa 
entreveure la Llei 18/2007. 
 
Flexibilitzant el mercat immobiliari, des del punt de vista tipològic, estructural, fiscal, 
gestor i tinent, creant diferents ofertes d’habitatge alternatives a la tradicional i 
gestionades per diferents entitats, amb un vertader control de preus dels habitatges 
que, un cop incrementat el parc i diversificat el mercat residencial, resulti un vertader 
limitador i controlador del preu de l’habitatge lliure. Fomentant les mesures menys 
restrictives, amb lloguers tous per facilitar l’accessibilitat al mercat de l’habitatge a 
les persones més joves, i promovent mesures que diversifiquin l’actual mercat 
residencial de propietat com a alternatives a aquesta, tornat a l’habitatge llur valor 
d’ús per sobre el valor de canvi. 
 
Ara bé, aquestes mesures, han d’afavorir la cohesió social i l’accessibilitat al conjunt 
de la població, amb la integració d’aquestes i d’altres alternatives en el teixit urbà i, 
quan es tracti de  zones de nova construcció, fomentant igualment la cohesió social i 
la integració de la diversitat tipològica tant a nivell estructural com de gestió en la 
nova trama urbana. A més, cal complementar-les amb una millora fiscal de 
l’habitatge de lloguer i la consideració dels habitatges autogestionats; facilitant la 
gestió i ús dels mateixos. I a àmbit local cal complementar aquestes actuacions amb 
una vertadera gestió local i de cooperació supramunicipal, creant borses de lloguer 
joves d’habitatges públics, privats, en cooperativa,... Doncs sovint, a les ciutats 
mitjanes i petites la gestió local és complexa i requereix de la cooperació 
intermunicipal en benefici de la ciutadania. 
 
I és mitjançant aquesta diversificació de l’habitatge que es produirà una 
resocialització de la ciutadania vers el valor d’ús del mateix, de les potencialitats 
com a patrimoni sense necessitat d’abusos. I, igualment, i en estricta dependència 
amb aquesta socialització, cal fomentar l’autogestió, doncs és tant sols des de 
l’interior de l’edifici que es coneixen les sinèrgies que els governen. Mitjançant una 
societat civil crítica, conscient i conseqüent amb el valor (en el més ampli sentit) de 
l’habitatge, es pot autogestionar l’habitatge social amb règims i tipologies flexibles a 
les necessitats individuals més enllà de la pertinença a qualsevol col·lectiu. 
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Cal per tant fomentar la capacitat d’autoorganització de la ciutadania, que permet 
dotar de sentit els espais en desús. Acceptant formes alternatives a l’ús i la tinença 
de l’habitatge, especialment quan es tracta de formes i règims creatius que 
implementen l’ús, el sentit i la raó de ser de l’habitatge. És el cas de les masoveries 
urbanes, dels habitatges, centres socials,... temporals i/o rehabilitats per la 
ciutadania. Tant si es tracta de col·lectius joves com si es realitza mitjançant tallers 
formatius i/o ocupacionals per la reubicació de població aturada o la inclusió de 
col·lectius amb risc d’exclusió social. 
 
Aquestes mesures facilitaran l’accessibilitat al mercat laboral i residencial promovent 
un mercat residencial més ampli i diversificat que, a més, servirà com a controlador i 
limitador real del mercat residencial actual i de llurs preus en favor del valor d’ús. 
Diversificació que alhora, comportarà una major facilitat el procés d’emancipació, 
tant en la percepció subjectiva com en termes reals d’elasticitat en l’oferta i la 
demanda i amb l’acompliment d’aquesta màxima en què una major oferta més 
diversificada i competent comportarà una reducció del preu de l’habitatge. 
 
A banda del parc existent, la creació de zones de nova construcció, bé com a 
creixement, extensió i ampliació de les ciutats, bé en zones urbanes afectades pel 
planejament; cal promoure un parc públic d’habitatges que diversifiqui l’actual 
mercat residencial. En ambdós casos cal utilitzar la fórmula de l’aprofitament 
urbanístic i les cessions a l’administració per promoure un parc d’habitatges públics 
real, sòlid i, sobretot, perdurable. Per tant és menester mantenir el patrimoni públic 
de sòl i habitatge mitjançant fórmules d’autogestió o de cessions de drets (de 
superfície, de gestió,...) que, en tots els casos repercuteixi en benefici de la 
comunitat. 
 
Per tant cal evitar el malbaratament dels recursos i instruments, la venda de 
l’habitatge protegit si existeix la possibilitat d’abolir-ne la protecció, la construcció 
d’habitatges en sòls públics per la venda i l’autofinançament de l’administració. 
Doncs, cal realitzar les corresponents actuacions necessàries per incrementar el 
parc d’habitatges públics en els propers anys i compensar la manca d’actuació 
política al respecte durant els anys noranta. 
 
La creació d’un parc públic d’habitatges, així com l’increment dels habitatges de 
lloguer a preus raonables, afavorirà l’accessibilitat de la població, ja no només jove, 
a l’habitatge. Ara bé, malgrat el lloguer és una opció real d’accés a l’habitatge, i a 
més la més assequible sobretot al moment de l’emancipació, l’imaginari social creat 
al voltant de la propietat té una força real que, fins que no hi hagi un mercat 
diversificat en quant a règims i tipologies no desapareixerà. Per tant, per tal de 
facilitar l’emancipació, i la consolidació d’aquesta cal recórrer als recursos que 
proposa la Llei pel Dret a l’Habitatge.  
 
Les formes de tinença i de gestió proposades són socialment positives en tant que 
diversificadores de l’oferta d’habitatges en funció de la demanda existent. A més, 
promouen la diversitat social, cultural i constructiva dels habitatges, oferint 
habitatges que respongui a les necessitats de la població, a uns preus inferiors als 
del mercat lliure i donant lloc a la possibilitat de crear un parc d’habitatges 
assequibles, de qualitat i no especulatiu. 
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Decret 157/2002, d’11 de juny (derogat excepte art. 31 i 32.1)  (D 157/02)  

Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 
2004-2007 (D 244/05) 

Reial Decret estatal 801/2005, d’1 de juliol, Pla Estatal 2005-2008 ( D 801/05) 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LH 18/07) 

Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge 
de lloguer amb opció de compra   

Decret 153/2008, de 29 de juliol, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a 
l'aplicació del Pacte Nacional per a l'Habitatge.  
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normativa estatal 

 

Renda Bàsica d'Emancipació - RD 1472/2007, de 2 de novembre BOE 7/11/07   

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

Ley 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas. 

Ley 6/1998, de 13 d’abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos Butlletí Oficial: BOE 
Número: 282 Data de publicació: 1994-12-25 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de juny, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Sentència del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de març. (Afecta a la LS 92). 

Pla estatal de l'Habitatge del Ministeri de l'Habitatge. Butlletí Oficial: BOE Número: 166 
Data de publicació: 2005-07-13 
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VARIABLES OBJECTIVES. Variable: nivell d’instrucció   
 

Mostra emancipada segons l’edat.  

 
 

 
Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 
 

 
 

Mostra no emancipada segons edat.  

 
 

 

Primària 
incomple

ta EGB
Batxiller

at
FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS

Diplomat
ura

Llicencia
tura 3er cicle Ns/Nc Total

0 7 9 2 2 3 1 0 0 24
0,00 29,17 37,50 8,33 8,33 12,50 4,17 0,00 0,00 100,00
3 64 34 29 50 50 53 7 1 291
1,03 21,99 11,68 9,97 17,18 17,18 18,21 2,41 0,34 100,00
3 71 43 31 52 53 54 7 1 315
0,95 22,54 13,65 9,84 16,51 16,83 17,14 2,22 0,32 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

33%

38%

4%

8%
4%

13%0%0%
24%

15%

10%18%

15%

17%
0%1%

Primària 
incompleta EGB Batxillerat

FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS Diplomatura Llicenciatura 3er cicle Ns/Nc Total

3 46 27 22 22 24 15 3 0 162
1,85 28,40 16,67 13,58 13,58 14,81 9,26 1,85 0,00 100,00

0 25 16 9 30 29 39 4 1 153
0,00 16,34 10,46 5,88 19,61 18,95 25,49 2,61 0,65 100,00

3 71 43 31 52 53 54 7 1 315
0,95 22,54 13,65 9,84 16,51 16,83 17,14 2,22 0,32 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

27%

17%
14%

14%

15%

9% 2%2%

27%

17%
14%

14%

15%

9% 2%2%

EGB Batxillerat
FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS Diplomatura Llicenciatura 3er cicle Ns/Nc Total

19 34 2 4 5 6 0 1 71
26,76 47,89 2,82 5,63 7,04 8,45 0,00 0,80 100,00

5 7 4 3 1 3 1 0 24
20,83 29,17 16,67 12,50 4,17 12,50 4,17 0,00 100,00

24 41 6 7 6 9 1 1 95
25,26 43,16 6,32 7,37 6,32 9,47 1,05 1,05 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

47%

3%
6%

7%
9%0%1%

27%

28%
17%

13%

4%

13%
4%0%
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables: treball 
Mostra emancipada segons l’edat. 

 
 

  
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 
 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
 

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i 
prof. 

científics i 
intel·lectu

als

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administr

atius

Treb. 
serveis 

restauració
,…

Treb. Qualif. 
agràries i 
pesqueres

Artesans i 
treb. Qualif. 
indústries 
manuf.

Operadors 
instal·lacion

s i 
maquinària,

…
Treb. no 
qualif.

Forces 
armades Altres Total

0 0 2 1 6 0 3 0 7 0 0 19
0,00 0,00 10,53 5,26 31,58 0,00 15,79 0,00 36,84 0,00 0,00 100,00

17 24 46 52 46 2 14 10 46 1 1 259
6,56 9,27 17,76 20,08 17,76 0,77 5,41 3,86 17,76 0,39 0,39 100,00

17 24 48 53 52 2 17 10 53 1 1 278
6,12 8,63 17,27 19,06 18,71 0,72 6,12 3,60 19,06 0,36 0,36 100,00

edat d'emancipació 
estable (25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

0%11%
5%

32%

0%16%
0%

36%

0%0%0%
9%

18%

20%
18%

1%
5%
4%

18%
0%0%7%

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 

intel·lectuals
Tèc. i prof. 

suport

Empleats 
administrat

ius

Treb. 
serveis 

restauració
,…

Treb. Qualif. 
agràries i 
pesqueres

Artesans i 
treb. Qualif. 
indústries 
manuf.

Operadors 
instal·lacion

s i 
maquinària,

…
Treb. no 
qualif.

Forces 
armades Altres Total

9 9 18 22 34 1 8 2 31 1 0 135
6,67 6,67 13,33 16,30 25,19 0,74 5,93 1,48 22,96 0,74 0,00 100,00

8 15 30 31 18 1 9 8 22 0 1 143
5,59 10,49 20,98 21,68 12,59 0,70 6,29 5,59 15,38 0,00 0,70 100,00

17 24 48 53 52 2 17 10 53 1 1 278
6,12 8,63 17,27 19,06 18,71 0,72 6,12 3,60 19,06 0,36 0,36 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

7%

13%

16%

25%

1%
6%
1%

23%

1%7%
10%

21%

21%

13%

1%
6%

6%

15%
6%1%

Pers. 
directiu 

empreses 
i admin. 

P.

Tèc. i 
prof. 

científics i 
intel·lectu

als

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administrat

ius

Treb. 
serveis 

restauració,
…

Treb. Qualif. 
agràries i 
pesqueres

Artesans i 
treb. Qualif. 
indústries 

manuf.

Operadors 
instal·lacions i 
maquinària,…

Treb. no 
qualif. Total

1 0 5 3 13 0 1 2 7 32
3,13 0,00 15,63 9,38 40,63 0,00 3,13 6,25 21,88 100,00

2 1 2 4 4 1 2 1 2 19
10,53 5,26 10,53 21,05 21,05 5,26 10,53 5,26 10,53 100,00
3 1 7 7 17 1 3 3 9 51
5,88 1,96 13,73 13,73 33,33 1,96 5,88 5,88 17,65 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%
16%

9%

41%

0%3%
6%

22%
3%

5%

11%

20%
21%

5%

11%

5%
11% 11%

Pers. directiu empreses i admin. P.

Tèc. i prof. científics i intel·lectuals

Tèc. i prof. suport

Empleats administratius

Treb. serveis restauració,…

Treb. Qualif. agràries i pesqueres

Artesans i treb. Qualif. indústries manuf.

Operadors instal·lacions i maquinària,…

Treb. no qualif.

Forces armades

Altres
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables:  tipus de contracte laboral 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Indefinit Temporal Autònom Pràctiques Beca Negre
Fixe 

discontinu Total
13 5 0 0 0 1 0 19
68,42 26,32 0,00 0,00 0,00 5,26 0,00 100,00
167 47 34 4 1 4 2 259
64,48 18,15 13,13 1,54 0,39 1,54 0,77 100,00
180 52 34 4 1 5 2 278
64,75 18,71 12,23 1,44 0,36 1,80 0,72 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació 
estable (25-34 anys)

26%

0%0%
0%

5%0%

69%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Beca Negre
Fixe discontinu

18%

13%
2%0%2%

64%

1%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Beca Negre
Fixe discontinu

Indefinit Temporal Autònom Pràctiques Beca Negre
Fixe 

discontinu Total
93 17 19 1 1 4 0 135
68,89 12,59 14,07 0,74 0,74 2,96 0,00 100,00
87 35 15 3 0 1 2 143
60,84 24,48 10,49 2,10 0,00 0,70 1,40 100,00
180 52 34 4 1 5 2 278
64,75 18,71 12,23 1,44 0,36 1,80 0,72 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

13%

14%
1%1%3%

68%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Beca Negre
Fixe discontinu

24%

10%
2%0%1%1%

62%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Beca Negre
Fixe discontinu

Indefinit Temporal Autònom Pràctiques Negre
Fixe 

discontinu Ns/Nc Total
12 7 1 3 7 1 1 32
37,50 21,88 3,13 9,38 21,88 3,13 3,13 100,00
9 2 5 1 1 1 0 19
47,37 10,53 26,32 5,26 5,26 5,26 0,00 100,00
21 9 6 4 8 2 1 51
41,18 17,65 11,76 7,84 15,69 3,92 1,96 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

22%
3%

9%

22%

3%3%

38%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Negre Fixe discontinu
Ns/Nc

11%

26%

5%
5% 5%0%

48%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Negre Fixe discontinu
Ns/Nc
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables: ingressos nets mensuals 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 

 
 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 
 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 
 
 

 

 

< 500 €
 500 - 
799 €

800 - 
999 €

1.000 - 
1.199 €

1.200 - 
1.499 €

1.500 - 
1.699 € >1.700€ Ns/Nc Total

7 4 0 10 2 0 1 0 24
29,17 16,67 0,00 41,67 8,33 0,00 4,17 0,00 100,00
26 31 57 49 44 27 32 25 291
8,93 10,65 19,59 16,84 15,12 9,28 11,00 8,59 100,00

33 35 57 59 46 27 33 25 315
10,48 11,11 18,10 18,73 14,60 8,57 10,48 7,94 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

29%

17%
0%

42%

8%
4%

< 500 €  500 - 799 €
 800 - 999 €  1.000 - 1.199 €
 1.200 - 1.499 €  1.500 - 1.699 €
>1.700€ Ns/Nc

9%

11%

19%

17%

15%

9%

11%

9%

< 500 €  500 - 799 €
 800 - 999 €  1.000 - 1.199 €
 1.200 - 1.499 €  1.500 - 1.699 €
>1.700€ Ns/Nc

871

1.113

0

200

400

600

800

1.000

1.200

edat mitjanaedat de primera emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-34 anys)

< 500 €
 500 - 
799 €

800 - 
999 €

1.000 - 
1.199 €

1.200 - 
1.499 €

1.500 - 
1.699 € >1.700€ Ns/Nc Total

26 21 32 28 21 9 14 11 162
16,05 12,96 19,75 17,28 12,96 5,56 8,64 6,79 100,00
7 14 25 31 25 18 19 14 153
4,58 9,15 16,34 20,26 16,34 11,76 12,42 9,15 100,00

33 35 57 59 46 27 33 25 315
10,48 11,11 18,10 18,73 14,60 8,57 10,48 7,94 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

16%

13%

19%
17%

13%

7%
9%

6%

< 500 €  500 - 799 €
 800 - 999 €  1.000 - 1.199 €
 1.200 - 1.499 €  1.500 - 1.699 €
>1.700€ Ns/Nc

5%
9%

16%

21%16%

9%

12%

12%

< 500 €  500 - 799 €
 800 - 999 €  1.000 - 1.199 €
 1.200 - 1.499 €  1.500 - 1.699 €
>1.700€ Ns/Nc

1.004
1.189

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400

edat mitjanaedat de primera emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-34 anys)

56%

15%

6%

7%
1%0%1%

14%

< 500 €  500 - 799 €
 800 - 999 €  1.000 - 1.199 €
 1.200 - 1.499 €  1.500 - 1.699 €
>1.700€ Ns/Nc

13%

8%

33%17%

8%

13%
0%8%

< 500 €  500 - 799 €
 800 - 999 €  1.000 - 1.199 €
 1.200 - 1.499 €  1.500 - 1.699 €
>1.700€ Ns/Nc

574

982

0

200

400

600

800

1.000

1.200

edat mitjanaedat de primera emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-34 anys)

< 500 €
 500 - 
799 €

800 - 
999 €

1.000 - 
1.199 €

1.200 - 
1.499 €

1.500 - 
1.699 € >1.700€ Ns/Nc Total

39 11 4 5 1 0 1 10 71
54,93 15,49 5,63 7,04 1,41 0,00 1,41 14,08 100,00
3 2 8 4 2 3 0 2 24

12,50 8,33 33,33 16,67 8,33 12,50 0,00 8,33 100,00
42 13 12 9 3 3 1 12 95
44,21 13,68 12,63 9,47 3,16 3,16 1,05 12,63 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables:  nombre de germans 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 

 
 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 
 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 
 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 >5 Total
2 10 8 2 1 0 1 24
8,33 41,67 33,33 8,33 4,17 0,00 4,17 100,00

19 126 71 47 12 7 9 291
6,53 43,30 24,40 16,15 4,12 2,41 3,09 100,00

21 136 79 49 13 7 10 315
6,67 43,17 25,08 15,56 4,13 2,22 3,17 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

43%
33%

8%
4%0%4% 8%

0 1 2 3 4 5 >5

44%

24%

16%

4%2%3% 7%

0 1 2 3 4 5 >5

0 1 2 3 4 5 >5 Total
9 66 42 29 6 3 7 162
5,56 40,74 25,93 17,90 3,70 1,85 4,32 100,00

12 70 37 20 7 4 3 153
7,84 45,75 24,18 13,07 4,58 2,61 1,96 100,00

21 136 79 49 13 7 10 315
6,67 43,17 25,08 15,56 4,13 2,22 3,17 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

40%

26%

18%

4%2%4% 6%

0 1 2 3 4 5 >5

45%
24%

13%

5%3%2% 8%

0 1 2 3 4 5 >5

0 1 2 3 4 5 7 Total
11 38 16 4 1 1 0 71

15,49 53,52 22,54 5,63 1,41 1,41 0,00 100,00
3 11 7 2 0 0 1 24

12,50 45,83 29,17 8,33 0,00 0,00 4,17 100,00
14 49 23 6 1 1 1 95

14,74 51,58 24,21 6,32 1,05 1,05 1,05 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

54%

23%

6%1%1%0% 15%

0 1 2 3 4 5 7

46%

29%

8%
0%0%4% 13%

0 1 2 3 4 5 7
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables: nivell d’instrucció del pare 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 
 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

No sap 
llegir o 
escriure

Primària 
incompleta EGB Batxillerat

FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS Diplomatura Llicenciatura Ns/Nc Total

1 2 9 1 1 0 1 6 3 24
4,17 8,33 37,50 4,17 4,17 0,00 4,17 25,00 12,50 100,00

24 48 113 38 12 5 16 21 14 291
8,25 16,49 38,83 13,06 4,12 1,72 5,50 7,22 4,81 100,00

25 50 122 39 13 5 17 27 17 315
7,94 15,87 38,73 12,38 4,13 1,59 5,40 8,57 5,40 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

8%

38%

4%4%0%4%

25%

13% 4%

16%

40%

13%

4%
2%

5%
7%

5% 8%

No sap 
llegir o 
escriure

Primària 
incompleta EGB Batxillerat

FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS Diplomatura Llicenciatura Ns/Nc Total

13 23 63 18 7 3 9 15 11 162
8,02 14,20 38,89 11,11 4,32 1,85 5,56 9,26 6,79 100,00

12 27 59 21 6 2 8 12 6 153
7,84 17,65 38,56 13,73 3,92 1,31 5,23 7,84 3,92 100,00

25 50 122 39 13 5 17 27 17 315
7,94 15,87 38,73 12,38 4,13 1,59 5,40 8,57 5,40 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

14%

39%

11%

4%
2%
6%

9%
7% 8%

18%

38%

14%

4%1%
5%

8%4% 8%

No sap 
llegir o 

escriure
Primària 
incomp. EGB

Batxiller
at

FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS

Diploma
tura

Llicencia
tura Ns/Nc Total

5 1 22 8 4 4 12 6 9 71
7,04 1,41 30,99 11,27 5,63 5,63 16,90 8,45 12,68 100,00
0 2 12 4 1 0 2 2 1 24
0,00 8,33 50,00 16,67 4,17 0,00 8,33 8,33 4,17 100,00
5 3 34 12 5 4 14 8 10 95
5,26 3,16 35,79 12,63 5,26 4,21 14,74 8,42 10,53 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

1%

31%

11%6%
6%

17%

8%

13% 7% 8%

51%17%

4%0%
8%

8%
4%0%
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables: nivell d’instrucció de la mare 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

  

No sap 
llegir o 
escriure

Primària 
incompleta EGB Batxillerat

FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS Diplomatura Llicenciatura Ns/Nc Total

2 3 9 4 1 0 1 3 1 24
8,33 12,50 37,50 16,67 4,17 0,00 4,17 12,50 4,17 100,00

28 56 127 29 12 6 12 10 11 291
9,62 19,24 43,64 9,97 4,12 2,06 4,12 3,44 3,78 100,00

30 59 136 33 13 6 13 13 12 315
9,52 18,73 43,17 10,48 4,13 1,90 4,13 4,13 3,81 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

13%

37%
17%

4%0%4%

13%
4% 8%

19%

44%

10%

4%2%4%3%4% 10%

No sap 
llegir o 
escriure

Primària 
incompleta EGB Batxillerat

FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS Diplomatura Llicenciatura Ns/Nc Total

18 28 67 19 7 2 5 10 6 162
11,11 17,28 41,36 11,73 4,32 1,23 3,09 6,17 3,70 100,00

12 31 69 14 6 4 8 3 6 153
7,84 20,26 45,10 9,15 3,92 2,61 5,23 1,96 3,92 100,00

30 59 136 33 13 6 13 13 12 315
9,52 18,73 43,17 10,48 4,13 1,90 4,13 4,13 3,81 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

17%

42%

12%

4%1%3%
6%4% 11%

20%

45%

9%
4%3%

5%2%4% 8%

No sap 
llegir o 

escriure

Primària 
incomple

ta EGB
Batxiller

at
FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS

Diploma
tura

Llicencia
tura Ns/Nc Total

4 2 30 8 2 5 13 3 4 71
5,63 2,82 42,25 11,27 2,82 7,04 18,31 4,23 5,63 100,00
1 2 11 5 0 2 1 0 2 24
4,17 8,33 45,83 20,83 0,00 8,33 4,17 0,00 8,33 100,00
5 4 41 13 2 7 14 3 6 95
5,26 4,21 43,16 13,68 2,11 7,37 14,74 3,16 6,32 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

3%

42%

11%
3%

7%

18%

4% 6% 6%
8%

47%
21%

0%
8%

4%0%8% 4%
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables: treball del pare 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

   

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectua

ls

Tèc. i 
prof. 
suport

Empleats 
administrat

ius

Treb. 
serveis 
restaura
ció,…

Treb. 
Qualif. 
agràries 

i 
pesquer

es

Artesans i 
treb. Qualif. 
indústries 
manuf.

Operadors 
instal·lacions 

i 
maquinària,

…
Treb. no 
qualif.

Jubilat/P
ensionist

a
Aturat/Ba

ixa
Està 
mort Ns/Nc Total

1 3 4 2 3 0 2 1 1 3 2 2 0 24
4,17 12,50 16,67 8,33 12,50 0,00 8,33 4,17 4,17 12,50 8,33 8,33 0,00 100,00

26 14 10 15 15 2 23 19 34 95 3 22 13 291
8,93 4,81 3,44 5,15 5,15 0,69 7,90 6,53 11,68 32,65 1,03 7,56 4,47 100,00

27 17 14 17 18 2 25 20 35 98 5 24 13 315
8,57 5,40 4,44 5,40 5,71 0,63 7,94 6,35 11,11 31,11 1,59 7,62 4,13 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

13%

17%

8%

13%0%
8%

4%
4%

13%

8%

8% 4%
5%

3%
5%

5%
1%

8%

7%
12%

32%

1%
8% 9%4%

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectua

ls

Tèc. i 
prof. 
suport

Empleats 
administrat

ius

Treb. 
serveis 
restaura
ció,…

Treb. 
Qualif. 
agràries 

i 
pesquer

es

Artesans i 
treb. Qualif. 
indústries 
manuf.

Operadors 
instal·lacions 

i 
maquinària,

…
Treb. no 
qualif.

Jubilat/P
ensionist

a
Aturat/Ba

ixa
Està 
mort Ns/Nc Total

14 9 8 11 9 2 19 7 19 42 4 12 6 162
8,64 5,56 4,94 6,79 5,56 1,23 11,73 4,32 11,73 25,93 2,47 7,41 3,70 100,00

13 8 6 6 9 0 6 13 16 56 1 12 7 153
8,50 5,23 3,92 3,92 5,88 0,00 3,92 8,50 10,46 36,60 0,65 7,84 4,58 100,00

27 17 14 17 18 2 25 20 35 98 5 24 13 315
8,57 5,40 4,44 5,40 5,71 0,63 7,94 6,35 11,11 31,11 1,59 7,62 4,13 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

6%
5%

7%

6%
1%

12%
4%12%

25%

2%
7% 9%4%

5%
4%

4%
6%
0%
4%

8%

10%

37%

1%
8%

5% 8%

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectu

als

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administr

atius

Treb. 
serveis 
restaura
ció,…

Treb. 
Qualif. 

agràries i 
pesqueres

Artesans 
i treb. 
Qualif. 

indústries 
manuf.

Operadors 
instal·lacio

ns i 
maquinària

,…

Treb. 
no 

qualif.

Jubilat/
Pensio
nista

Aturat/
Baixa

Està 
mort Ns/Nc Total

8 4 7 10 6 1 5 6 11 6 1 1 5 71
11,27 5,63 9,86 14,08 8,45 1,41 7,04 8,45 15,49 8,45 1,41 1,41 7,04 100,00
2 0 2 1 0 1 2 1 3 10 1 1 0 24

8,33 0,00 8,33 4,17 0,00 4,17 8,33 4,17 12,50 41,67 4,17 4,17 0,00 100,00
10 4 9 11 6 2 7 7 14 16 2 2 5 95
10,53 4,21 9,47 11,58 6,32 2,11 7,37 7,37 14,74 16,84 2,11 2,11 5,26 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

6%

10%

15%

8%1%7%
8%

16%

8%
1%1% 12%7%

0%
8%

4%
0%4%

8%

4%

13%

43%

4%4%0%8%
Pers. directiu empreses i admin. P.
Tèc. i prof. científics i intel·lectuals
Tèc. i prof. suport
Empleats administratius
Treb. serveis restauració,…
Treb. Qualif. agràries i pesqueres
Artesans i treb. Qualif. indústries manuf.
Operadors instal·lacions i maquinària,…
Treb. no qualif.
Jubilat/Pensionista
Aturat/Baixa
Està mort
Ns/Nc
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables: treball de la mare 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 

 

   
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

   

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectua

ls

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administrat

ius

Treb. 
serveis 
restaura
ció,…

Artesans i 
treb. 

Qualif. 
indústries 
manuf.

Treb. no 
qualif.

Mestressa 
de casa

Jubilat/P
ensionist

a
Aturat/B

aixa
Està 
morta Ns/Nc Total

1 1 2 1 4 0 6 8 1 0 0 0 24
4,17 4,17 8,33 4,17 16,67 0,00 25,00 33,33 4,17 0,00 0,00 0,00 100,00

16 3 14 18 21 10 23 101 67 2 7 9 291
5,50 1,03 4,81 6,19 7,22 3,44 7,90 34,71 23,02 0,69 2,41 3,09 100,00

17 4 16 19 25 10 29 109 68 2 7 9 315
5,40 1,27 5,08 6,03 7,94 3,17 9,21 34,60 21,59 0,63 2,22 2,86 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

4%
8%

4%

17%

0%

25%

34%

4%0%0%0%4% 1%5%
6%

7%

3%

8%

36%

23%

1%2%3% 5%

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectua

ls

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administrat

ius

Treb. 
serveis 
restaura
ció,…

Artesans i 
treb. 

Qualif. 
indústries 
manuf.

Treb. no 
qualif.

Mestressa 
de casa

Jubilat/P
ensionist

a
Aturat/B

aixa
Està 
morta Ns/Nc Total

8 3 10 12 13 3 19 60 28 0 3 3 162
4,94 1,85 6,17 7,41 8,02 1,85 11,73 37,04 17,28 0,00 1,85 1,85 100,00

9 1 6 7 12 7 10 49 40 2 4 6 153
5,88 0,65 3,92 4,58 7,84 4,58 6,54 32,03 26,14 1,31 2,61 3,92 100,00

17 4 16 19 25 10 29 109 68 2 7 9 315
5,40 1,27 5,08 6,03 7,94 3,17 9,21 34,60 21,59 0,63 2,22 2,86 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

2%
6%

7%

8%

2%

12%
37%

17%

0%2%2%5% 1%4%
5%

8%

5%

7%

31%

25%

1%3%4% 6%

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectu

als

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administr

atius

Treb. 
serveis 
restaura
ció,…

Artesans i 
treb. 

Qualif. 
indústries 
manuf.

Treb. no 
qualif.

Mestressa 
de casa

Jubilat/
Pensio
nista

Aturat/
Baixa

Està 
morta Ns/Nc Total

6 2 7 12 11 4 7 14 2 2 1 3 71
8,45 2,82 9,86 16,90 15,49 5,63 9,86 19,72 2,82 2,82 1,41 4,23 100,00

2 0 2 1 3 3 1 5 5 1 0 1 24
8,33 0,00 8,33 4,17 12,50 12,50 4,17 20,83 20,83 4,17 0,00 4,17 100,00

8 2 9 13 14 7 8 19 7 3 1 4 95
8,42 2,11 9,47 13,68 14,74 7,37 8,42 20,00 7,37 3,16 1,05 4,21 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

3%

10%

17%

15%6%

10%

20%

3%3%1%4% 8%
0%

8%
4%

13%

13%
4%

21%

21%

4%0%4% 8%
Pers. directiu em preses i adm in. P.
Tèc. i prof. c ientífics i intel·lectuals
Tèc. i prof. suport
Em pleats adm inistratius
Treb. serveis restauració,…
Artesans i treb. Qualif. indústries m anuf.
Treb. no qualif.
Mestressa de casa
Jubilat/Pensionista
Aturat/Baixa
Està m orta
Ns/Nc
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables:  lloc de naixement 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Ns/Nc Total
20 0 4 0 24
83,33 0,00 16,67 0,00 100,00

253 20 16 2 291
86,94 6,87 5,50 0,69 100,00

273 20 20 2 315
86,67 6,35 6,35 0,63 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

83%

0%

17%
0%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

87%

7%
5% 1%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Ns/Nc Total
141 5 16 0 162

87,04 3,09 9,88 0,00 100,00
132 15 4 2 153

86,27 9,80 2,61 1,31 100,00
273 20 20 2 315

86,67 6,35 6,35 0,63 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

87%

3%

10% 0%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

86%

10%
3%1%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Total
65 3 3 71
91,55 4,23 4,23 100,00

23 0 1 24
95,83 0,00 4,17 100,00

88 3 4 95
92,63 3,16 4,21 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

92%

4% 4%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger

96%

4%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables:  lloc de naixement del pare 

 
Mostra emancipada segons l’edat. 

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Ns/Nc Total
11 9 4 0 24
45,83 37,50 16,67 0,00 100,00

121 152 16 2 291
41,58 52,23 5,50 0,69 100,00

132 161 20 2 315
41,90 51,11 6,35 0,63 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

45%

38%

17%
0%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

42%

52%

5% 1%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Ns/Nc Total
72 75 15 0 162
44,44 46,30 9,26 0,00 100,00

60 86 5 2 153
39,22 56,21 3,27 1,31 100,00

132 161 20 2 315
41,90 51,11 6,35 0,63 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)

44%

47%

9% 0%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

39%

57%

3%1%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Ns/Nc Total
42 25 3 1 71
59,15 35,21 4,23 1,41 100,00

12 11 1 0 24
50,00 45,83 4,17 0,00 100,00

54 36 4 1 95
56,84 37,89 4,21 1,05 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

60%

35%

4%1%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

50%
46%

4% 0%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc
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VARIABLES OBJECTIVES.   Variables:  lloc de naixement de la mare 
 

Mostra emancipada segons l’edat. 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Ns/Nc Total
11 7 6 0 24
45,83 29,17 25,00 0,00 100,00

133 138 17 3 291
45,70 47,42 5,84 1,03 100,00

144 145 23 3 315
45,71 46,03 7,30 0,95 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

46%

29%

25%
0%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

46%

47%

6% 1%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Ns/Nc Total
71 73 17 1 162
43,83 45,06 10,49 0,62 100,00

73 72 6 2 153
47,71 47,06 3,92 1,31 100,00

144 145 23 3 315
45,71 46,03 7,30 0,95 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

44%

45%

10% 1%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

48%

47%

4%1%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger Ns/Nc

Catalunya
Resta 

d'Espanya Estranger Total
39 28 4 71
54,93 39,44 5,63 100,00

12 11 1 24
50,00 45,83 4,17 100,00

51 39 5 95
53,68 41,05 5,26 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

55%
39%

6%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger

50%
46%

4%

Catalunya Resta d'Espanya
Estranger
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ESTRUCTURA DE LA LLAR  
Variable: relació de convivència a la llar 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 
 

 

 

Sol/a Parella Amics Total
5 12 6 23

21,74 52,17 26,09 100,00
33 243 16 292
11,30 83,22 5,48 100,00
38 255 22 315
12,06 80,95 6,98 100,00

Edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
Edat d'emancipació estable    
(25-34 anys)

Total

22%

52%

26%

Sol/a Parella Amics

11%

84%

5%

Sol/a Parella Amics

Sol/a Parella Amics Total
23 124 14 161
14,29 77,02 8,70 100,00
15 131 8 154
9,74 85,06 5,19 100,00

38 255 22 315
12,06 80,95 6,98 100,00

Edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
Edat d'emancipació estable    
(25-34 anys)

Total

14%

77%

9%

Sol/a Parella Amics

10%

85%

5%

Sol/a Parella Amics

Sol/a Parella Amics Total
49 62 58 71
69,01 87,32 81,69 100,00
18 22 11 24
75,00 91,67 45,83 100,00
67 84 69 95
70,53 88,42 72,63 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

29%

37%

34%

Sol/a Parella Amics

35%

43%

22%

Sol/a Parella Amics
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LLARS UNIPERSONALS  
Variable: llar unipersonal al moment de l’emancipació 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 
 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Quan es va 
emancipar 
també vivia 

Quan es va 
emancipar no 

vivia sol/a Total
1 4 5

20,00 80,00 100,00
16 17 33

48,48 51,52 100,00
17 21 38

44,74 55,26 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

20%

80%

Quan es va emancipar també
vivia sol/a
Quan es va emancipar no
vivia sol/a

48%52%

Quan es va emancipar també
vivia sol/a
Quan es va emancipar no
vivia sol/a

emancipar 
també vivia 

sol/a

Quan es va 
emancipar no 

vivia sol/a Total
10 13 23

43,48 56,52 100,00
7 8 15

46,67 53,33 100,00
17 21 38

44,74 55,26 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

43%

57%

Quan es va emancipar també
vivia sol/a
Quan es va emancipar no
vivia sol/a

47%
53%

Quan es va emancipar també
vivia sol/a
Quan es va emancipar no
vivia sol/a
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LLARS NUCLEARS SIMPLES  
Variable: llars formades per parelles vs matrimoni  

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Viu en parella i 
està casat/da

Viu en parella i 
no està casat/da Total

1 11 12
8,33 91,67 100,00

138 105 243
56,79 43,21 100,00

139 116 255
54,51 45,49 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

8%

92%
Viu en parella i està casat/da

Viu en parella i no està
casat/da

57%

43%

Viu en parella i està casat/da

Viu en parella i no està
casat/da

Viu en parella i 
està casat/da

Viu en parella i 
no està casat/da Total

65 59 124
52,42 47,58 100,00

74 57 131
56,49 43,51 100,00

139 116 255
54,51 45,49 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

52%
48%

Viu en parella i està casat/da

Viu en parella i no està
casat/da

56%

44%

Viu en parella i està casat/da

Viu en parella i no està
casat/da

Es casaria 
abans de 
viure en 
parella

No es 
casaria 

abans de 
viure en 
parella Total

7 55 62
11,29 88,71 100,00
2 20 22

9,09 90,91 100,00
9 75 84
10,71 89,29 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

11%

89%

Es casaria abans de viure
en parella
No es casaria abans de
viure en parella

9%

91%

Es casaria abans de viure
en parella
No es casaria abans de
viure en parella
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LLARS SENSE NUCLI (AMICS)   Variable: llars formades per amics/gues 
segons nombre d’amics/gues a la llar  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 
 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 
 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 
 

  

1 2 3 >3 Total
1 1 3 1 6

16,67 16,67 50,00 16,67 100,00
4 4 7 1 16

25,00 25,00 43,75 6,25 100,00
5 5 10 1 22

22,73 22,73 45,45 9,09 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

17%

17%

49%

17%

1 2 3 >3

25%

25%

44%

6%

1 2 3 >3

1 2 3 >3 Total
3 2 7 2 14

21,43 14,29 50,00 14,29 100,00
2 3 3 0 8

25,00 37,50 37,50 0,00 100,00
5 5 10 2 22

22,73 22,73 45,45 9,09 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

21%

14%

51%

14%

1 2 3 >3

25%

37%

38%

0%

1 2 3 >3

1 2 3 >3 NS/NC
6 20 20 9 3

10,34 34,48 34,48 15,52 5,17
1 7 2 1 0
9,09 63,64 18,18 9,09 0,00
7 27 22 10 3

10,14 39,13 31,88 14,49 4,35

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

10%

35%

34%

16%
5%

1 2 3 >3 NS/NC

9%

64%

18%

9%0%

1 2 3 >3 NS/NC
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LLARS SENSE NUCLI (AMICS)  
Variable: llars formades per amics/gues segons relació anterior a la convivència  

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 
 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Es 
coneixien 

abans

No es 
coneixien 

abans Total
5 1 6
83,33 16,67 100,00
12 4 16
75,00 25,00 100,00
17 5 22
77,27 22,73 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

83%

17%

Es coneixien abans
No es coneixien abans

75%

25%

Es coneixien abans
No es coneixien abans

Es 
coneixien 

abans

No es 
coneixien 

abans Total
11 3 14
78,57 21,43 100,00
6 2 8
75,00 25,00 100,00
17 5 22
77,27 22,73 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

79%

21%

Es coneixien abans
No es coneixien abans

75%

25%

Es coneixien abans
No es coneixien abans

Amics 
coneguts

No 
coneguts Total

56 2 58
96,55 3,45 100,00
10 1 11
90,91 9,09 100,00
66 3 69
95,65 4,35 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

97%

3%

Amics coneguts
No coneguts

91%

9%

Amics coneguts
No coneguts
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VARIABLES DE L’HABITATGE   
Variable: lloc de residència abans d’emancipar-se (mateix municipi o no)  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 
 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Vivia al mateix 
municipi

No vivia al 
mateix municipi Total

19 5 24
79,17 20,83 100,00

169 122 291
58,08 41,92 100,00

188 127 315
59,68 40,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

79%

21%

Vivia al mateix municipi
No vivia al mateix municipi

58%

42%

Vivia al mateix municipi
No vivia al mateix municipi

Vivia al mateix 
municipi

No vivia al 
mateix municipi Total

106 56 162
65,43 34,57 100,00

82 71 153
53,59 46,41 100,00

188 127 315
59,68 40,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

65%

35%

Vivia al mateix municipi
No vivia al mateix municipi

54%
46%

Vivia al mateix municipi
No vivia al mateix municipi

Viurà al mateix 
municipi

No viurà al 
mateix municipi Total

44 27 71
61,97 38,03 100,00

21 3 24
87,50 12,50 100,00

65 30 95
68,42 31,58 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

62%

38%

Viurà al mateix
municipi
No viurà al mateix
municipi

87%

13%

Viurà al mateix
municipi
No viurà al mateix
municipi
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VARIABLES DE L’HABITATGE   
Variable: lloc de residència abans d’emancipar-se (mateix municipi o no)  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Estranger

Espanya 
fora de 

Catalunya Barcelonès

Altre 
municipi del 

Mareme

Altre 
municipi de 
Catalunya Total

0 0 1 2 2 5
0,00 0,00 20,00 40,00 40,00 100,00

5 5 53 43 16 122
4,10 4,10 43,44 35,25 13,11 100,00

5 5 54 45 18 127
3,94 3,94 42,52 35,43 14,17 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%0%
20%

40%

40%

Estranger
Espanya fora de Catalunya
Barcelonès
Altre municipi del Mareme
Altre municipi de Catalunya

4%4%

44%35%

13%

Estranger
Espanya fora de Catalunya
Barcelonès
Altre municipi del Mareme
Altre municipi de Catalunya

Estranger

Espanya 
fora de 

Catalunya Barcelonès

Altre 
municipi del 

Mareme

Altre 
municipi de 
Catalunya Total

5 3 24 17 7 56
8,93 5,36 42,86 30,36 12,50 100,00

0 2 30 28 11 71
0,00 2,82 42,25 39,44 15,49 100,00

5 5 54 45 18 127
3,94 3,94 42,52 35,43 14,17 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

9%
5%

43%

30%

13%

Estranger
Espanya fora de Catalunya
Barcelonès
Altre municipi del Mareme
Altre municipi de Catalunya

0%3%

43%

39%

15%

Estranger
Espanya fora de Catalunya
Barcelonès
Altre municipi del Mareme
Altre municipi de Catalunya

Espanya 
fora de 

Catalunya Barcelona

Altre 
municipi del 

Mareme

Altre 
municipi de 
Catalunya Altres Ns/Nc Total

5 10 5 0 4 3 27
18,52 37,04 18,52 0,00 14,81 11,11 100,00
0 1 0 1 1 0 3

0,00 33,33 0,00 33,33 33,33 0,00 100,00
5 11 5 1 5 3 30
16,67 36,67 16,67 3,33 16,67 10,00 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

19%

36%19%

0%
15%

11%

Espanya fora de Catalunya
Barcelona
Altre municipi del Mareme
Altre municipi de Catalunya
Altres
Ns/Nc

0%

34%

0%

33%

33%

0%

Espanya fora de Catalunya
Barcelona
Altre municipi del Mareme
Altre municipi de Catalunya
Altres
Ns/Nc



Anna Garcia Masiá       345 
 

VARIABLES DE L’HABITATGE   
Variable: motiu pel qual va canviar de municipi quan es va emancipar  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat.

 

 

Més 
barat

La seva 
parella és 

d'aquí
Es va 
casar

Perquè li 
agrada

feina/ 
estudis Altres Total

0 0 1 0 1 3 5
0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 60,00 100,00

35 26 14 14 12 21 122
28,69 21,31 11,48 11,48 9,84 17,21 100,00
35 26 15 14 13 24 127
27,56 20,47 11,81 11,02 10,24 18,90 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%0%
20%

0%

20%60%

Més barat
La seva parella és d'aquí
Es va casar
Perquè li agrada
feina/ estudis
Altres

30%

21%
11%

11%

10%

17%

Més barat
La seva parella és d'aquí
Es va casar
Perquè li agrada
feina/ estudis
Altres

Més 
barat

La seva 
parella és 

d'aquí
Es va 
casar

Perquè li 
agrada

feina/ 
estudis Altres Total

12 9 5 6 9 15 56
21,43 16,07 8,93 10,71 16,07 26,79 100,00
23 17 10 8 4 9 71
32,39 23,94 14,08 11,27 5,63 12,68 100,00
35 26 15 14 13 24 127
27,56 20,47 11,81 11,02 10,24 18,90 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

21%

16%

9%11%

16%

27%

Més barat
La seva parella és d'aquí
Es va casar
Perquè li agrada
feina/ estudis
Altres

32%

24%
14%

11%

6%

13%

Més barat
La seva parella és d'aquí
Es va casar
Perquè li agrada
feina/ estudis
Altres

Preu / 
Molt car

Treballa/ 
estudia a un 

altre municipi Altres Total
23 2 0 25
92,00 8,00 0,00 100,00
10 0 2 12
83,33 0,00 16,67 100,00
33 2 2 37
89,19 5,41 5,41 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

92%

8% 0%

Preu / Molt car

Treballa/ estudia a un
altre municipi

83%

0%

17%

Preu / Molt car

Treballa/ estudia a un
altre municipi
Altres
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VARIABLES DE L’HABITATGE  Variable: règim de tinença de l’habitatge 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Propietat Lloguer Cedit Total
11 12 1 24
45,83 50,00 4,17 100,00
211 63 17 291
72,51 21,65 5,84 100,00
222 75 18 315
70,48 23,81 5,71 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

46%

50%

4%

Propietat Lloguer
Cedit

72%

22%

6%

Propietat Lloguer
Cedit

Propietat Lloguer Cedit Total
113 40 9 162
69,75 24,69 5,56 100,00
109 35 9 153
71,24 22,88 5,88 100,00
222 75 18 315
70,48 23,81 5,71 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

69%

25%

6%

Propietat Lloguer
Cedit

71%

23%

6%

Propietat Lloguer
Cedit

Propietat Lloguer Cedit Total
43 26 2 71
60,56 36,62 2,82 100,00
20 3 1 24
83,33 12,50 4,17 100,00
63 29 3 95
66,32 30,53 3,16 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

60%

37%

3%

Propietat Lloguer
Cedit

83%

13%
4%

Propietat Lloguer
Cedit
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE ACTUAL  
Variable: habitatges actual vs tipologia 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Unifamiliar 
aïllat En renglera Plurifamiliar Total

1 1 22 24
4,17 4,17 91,67 100,00

27 22 242 291
9,28 7,56 83,16 100,00

28 23 264 315
8,89 7,30 83,81 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

4%4%

92
%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

9%
8%

83
%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

Unifamiliar 
aïllat En renglera Plurifamiliar Total
18 11 133 162

11,11 6,79 82,10 100,00
10 12 131 153

6,54 7,84 85,62 100,00
28 23 264 315

8,89 7,30 83,81 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

11
% 7%

82
%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

7%
8%

85
%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

Unifamiliar 
aïllat

En 
renglera Plurifamiliar Ns/Nc Total

11 2 57 1 71
15,49 2,82 80,28 1,41 100,00
4 0 18 2 24
16,67 0,00 75,00 8,33 100,00

15 2 75 3 95
15,79 2,11 78,95 3,16 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

15
% 3%

81
%

1%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar
Ns/Nc

17
%0%

75
%

8%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE ACTUAL 
 Variable: habitatges actual vs superfície 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 
 

 

 
  

<45 m2 45 - 59 m2 60 - 74 m2 75 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 Total
2 3 8 4 7 0 24
8,33 12,50 33,33 16,67 29,17 0,00 100,00
2 15 66 69 101 33 286
0,70 5,24 23,08 24,13 35,31 11,54 100,00
4 18 74 73 108 33 310
1,29 5,81 23,87 23,55 34,84 10,65 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

8%

13%

33%17%

29%

0%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2

1%5%

23%

24%

35%

12%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2

<45 m2 45 - 59 m2 60 - 74 m2 75 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 Total
4 5 38 37 58 15 157
2,55 3,18 24,20 23,57 36,94 9,55 100,00
0 13 36 36 50 18 153
0,00 8,50 23,53 23,53 32,68 11,76 100,00
4 18 74 73 108 33 310
1,29 5,81 23,87 23,55 34,84 10,65 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

3%3%

24%

24%

36%

10%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2

0%8%

24%

24%

32%

12%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2

<45 m2 46 - 75 m2 76 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 Total
5 31 13 5 17 71
7,04 43,66 18,31 7,04 23,94 100,00
3 11 4 5 1 24

12,50 45,83 16,67 20,83 4,17 100,00
8 42 17 10 18 95
8,42 44,21 17,89 10,53 18,95 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

7%

44%

18%

7%

24%

<45 m2 46 - 75 m2
76 - 90 m2 91 - 120 m2
> 120 m2

13%

45%17%

21%
4%

<45 m2 46 - 75 m2
76 - 90 m2 91 - 120 m2
> 120 m2



Anna Garcia Masiá       349 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE ACTUAL 
 Variable: habitatges actual vs nombre d’habitacions 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 
 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 
 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 
 

 
  

1 2 3 4 >4 Total
3 7 11 3 0 24

12,50 29,17 45,83 12,50 0,00 100,00
11 69 141 63 7 291
3,78 23,71 48,45 21,65 2,41 100,00
14 76 152 66 7 315
4,44 24,13 48,25 20,95 2,22 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

13
%

29
%45

%

13
%

0%

1 2 3 4 >4

4%
24
%

48
%

22
%

2%

1 2 3 4 >4

1 2 3 4 >4 Total
6 39 76 39 2 162
3,70 24,07 46,91 24,07 1,23 100,00
8 37 76 27 5 153
5,23 24,18 49,67 17,65 3,27 100,00
14 76 152 66 7 315
4,44 24,13 48,25 20,95 2,22 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

4%
24
%

47
%

24
%

1%

1 2 3 4 >4

5%
24
%

50
%

18
%

3%

1 2 3 4 >4

1 2 3 4 >5 NS/NC Total
2 28 33 5 2 1 71
2,82 39,44 46,48 7,04 2,82 1,41 100,00
3 9 9 3 0 0 24

12,50 37,50 37,50 12,50 0,00 0,00 100,00
5 37 42 8 2 1 95
5,26 38,95 44,21 8,42 2,11 1,05 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

3%

39%

47%

7%3%1%

1 2
3 4
>5 NS/NC

13%

37%37%

13%0%0%

1 2
3 4
>5 NS/NC
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE ACTUAL 
 Variable: habitatges actual vs quota mensual a pagar per l’habitatge 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

<300€ 301-500€ 501-700€ 701-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
0 8 4 10 1 0 23
0,00 34,78 17,39 43,48 4,35 0,00 100,00

14 73 84 67 26 10 274
5,11 26,64 30,66 24,45 9,49 3,65 100,00

14 81 88 77 27 10 297
4,71 27,27 29,63 25,93 9,09 3,37 100,00

699,57

677,25

679,04

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%

35%

17%

44%

4%0%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

5%

27%

31%

24%

9%4%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

<300€ 301-500€ 501-700€ 701-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
4 45 46 42 14 2 153
2,61 29,41 30,07 27,45 9,15 1,31 100,00

10 36 42 35 13 8 144
6,94 25,00 29,17 24,31 9,03 5,56 100,00

14 81 88 77 27 10 297
4,71 27,27 29,63 25,93 9,09 3,37 100,00

672,36

679,04

685,05edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

3%

29%

31%

27%

9%1%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

7%

25%

29%

24%

9%
6%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

<300€ 301-500€ 501-700€ 700-1000€ >1000€ Total
quota 

mitjana 
15 14 11 30 1 71
21,13 19,72 15,49 42,25 1,41 100,00
3 7 6 5 3 24
12,50 29,17 25,00 20,83 12,50 100,00
18 21 17 35 4 95
18,95 22,11 17,89 36,84 4,21 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

647,00

669,50

652,68

21%

20%

15%

43%

1%

<300€ 301-500€
501-700€ 700-1000€
>1000€

13%

28%

25%

21%

13%

<300€ 301-500€
501-700€ 700-1000€
>1000€
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE ACTUAL   Variable: habitatges 
actual vs imatge de l’habitatge (pensat per al present/futur)  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Moment 
present

Pensat en 
el futur Ns/Nc Total

19 5 0 24
79,17 20,83 0,00 100,00

176 110 5 291
60,48 37,80 1,72 100,00

195 115 5 315
61,90 36,51 1,59 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

79%

21%
0%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc

60%

38%

2%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc

Moment 
present

Pensat en 
el futur Ns/Nc Total

95 64 3 162
58,64 39,51 1,85 100,00

100 51 2 153
65,36 33,33 1,31 100,00

195 115 5 315
61,90 36,51 1,59 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

58%

40%

2%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc

66%

33%

1%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc

Moment 
present

Pensat en 
el futur Ns/Nc Total

34 37 0 71
47,89 52,11 0,00 100,00
12 11 1 24
50,00 45,83 4,17 100,00
46 48 1 95
48,42 50,53 1,05 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

48
%52

%

0%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc

50
%46

%

4%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable: habitatges de propietat vs tipologia 
 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 
 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

Unifamiliar 
aïllat En renglera Plurifamiliar Total

0 0 11 11
0,00 0,00 100,00 100,00

18 19 174 211
8,53 9,00 82,46 100,00

18 19 185 222
8,11 8,56 83,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%0%

100
%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

9%
9%

82%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

Unifamiliar 
aïllat En renglera Plurifamiliar Total
11 8 94 113

9,73 7,08 83,19 100,00
7 11 91 109

6,42 10,09 83,49 100,00
18 19 185 222

8,11 8,56 83,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

10%
7%

83%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

6%
10%

84%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
 Variable: habitatges de propietat vs superfície 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

 
 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
 
  

<45 m2 45 - 59 m2 60 - 74 m2 75 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 NS/NC Total
1 1 2 4 3 0 0 11
9,09 9,09 18,18 36,36 27,27 0,00 0,00 100,00
0 9 46 73 53 29 1 211
0,00 4,27 21,80 34,60 25,12 13,74 0,47 100,00
1 10 48 77 56 29 1 222
0,45 4,50 21,62 34,68 25,23 13,06 0,45 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

9%
9%

18%

37%

27%
0%0%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2
NS/NC

0%4%

22%

35%

25%

14%0%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2
NS/NC

<45 m2 45 - 59 m2 60 - 74 m2 75 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 NS/NC Total
1 2 22 39 33 15 1 113
0,88 1,77 19,47 34,51 29,20 13,27 0,88 100,00
0 8 26 38 23 14 0 109
0,00 7,34 23,85 34,86 21,10 12,84 0,00 100,00
1 10 48 77 56 29 1 222
0,45 4,50 21,62 34,68 25,23 13,06 0,45 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

1%2%
19%

35%

29%

13%1%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2
NS/NC

0%7%

24%

35%

21%

13%0%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2
NS/NC
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable: habitatges de propietat vs nombre d’habitacions  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

1 2 3 4 >4 Total
1 3 6 1 0 11
9,09 27,27 54,55 9,09 0,00 100,00
2 40 112 53 4 211
0,95 18,96 53,08 25,12 1,90 100,00
3 43 118 54 4 222
1,35 19,37 53,15 24,32 1,80 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

9%

27%

55%

9%0%

1 2 3 4 >4

1%
19%

53%

25%

2%

1 2 3 4 >4

1 2 3 4 >4 Total
1 19 59 33 1 113
0,88 16,81 52,21 29,20 0,88 100,00
2 24 59 21 3 109
1,83 22,02 54,13 19,27 2,75 100,00
3 43 118 54 4 222
1,35 19,37 53,15 24,32 1,80 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

1%
17%

52%

29%

1%

1 2 3 4 >4

2%
22%

54%

19%
3%

1 2 3 4 >4
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable: habitatges de propietat vs quota mensual de la hipoteca  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

<300€ 301-500€ 501-700€ 701-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
0 2 2 6 1 0 11
0,00 18,18 18,18 54,55 9,09 0,00 100,00
7 47 62 61 25 9 211
3,32 22,27 29,38 28,91 11,85 4,27 100,00
7 49 64 67 26 9 222
3,15 22,07 28,83 30,18 11,71 4,05 100,00 724,29

edat de primera emancipació 
(15-24 anys) 804,55

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys) 719,92

0%18%

18%
55%

9%0%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

3%
22%

30%
29%

12%
4%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

<300€ 301-500€ 501-700€ 701-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
2 29 32 35 13 2 113
1,77 25,66 28,32 30,97 11,50 1,77 100,00
5 20 32 32 13 7 109
4,59 18,35 29,36 29,36 11,93 6,42 100,00
7 49 64 67 26 9 222
3,15 22,07 28,83 30,18 11,71 4,05 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys) 719,44

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys) 729,57

724,29

2%

26%

28%

30%

12%2%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

5%
18%

30%
29%

12%
6%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable:  habitatges de propietat vs protecció 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 
 

 

 
  

Protegit Lliure Total
1 10 11
9,09 90,91 100,00

5 206 211
2,37 97,63 100,00

6 216 222
2,70 97,30 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

9%

91%

Protegit Lliure

2%

98%

Protegit Lliure

Protegit Lliure Total
3 110 113
2,65 97,35 100,00

3 106 109
2,75 97,25 100,00

6 216 222
2,70 97,30 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

3%

97%

Protegit Lliure

3%

97%

Protegit Lliure

Protegit Lliure Ns/Nc Total
31 8 4 43

72,09 18,60 9,30 100,00
14 4 2 20

70,00 20,00 10,00 100,00
45 12 6 63

71,43 19,05 9,52 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

72%

19%

9%

Protegit Lliure
Ns/Nc

70%

20%

10%

Protegit Lliure
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable:  habitatge de propietat vs any de compra 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
  

<2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
1 0 0 1 0 2 4 2 1 11
9,09 0,00 0,00 9,09 0,00 18,18 36,36 18,18 9,09 100,00

42 24 20 22 29 31 24 18 1 211
19,91 11,37 9,48 10,43 13,74 14,69 11,37 8,53 0,47 100,00
43 24 20 23 29 33 28 20 2 222
19,37 10,81 9,01 10,36 13,06 14,86 12,61 9,01 0,90 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

<2
00

0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

edat de primera emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-34 anys)

<2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
25 10 7 11 13 17 18 10 2 113
22,12 8,85 6,19 9,73 11,50 15,04 15,93 8,85 1,77 100,00
18 14 13 12 16 16 10 10 0 109
16,51 12,84 11,93 11,01 14,68 14,68 9,17 9,17 0,00 100,00
43 24 20 23 29 33 28 20 2 222
19,37 10,81 9,01 10,36 13,06 14,86 12,61 9,01 0,90 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

<1
99

6

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00
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01
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20
04

20
05

20
06

20
07

edat de primera emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-34 anys)
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable:  habitatge de propietat vs forma d’adquisició 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Hipoteca
Sense 

hipoteca Total
9 2 11
81,82 18,18 100,00

202 9 211
95,73 4,27 100,00

211 11 222
95,05 4,95 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

82%

18%

Hipoteca
Sense hipoteca

96%

4%

Hipoteca
Sense hipoteca

Hipoteca
Sense 

hipoteca Total
107 6 113
94,69 5,31 100,00

104 5 109
95,41 4,59 100,00

211 11 222
95,05 4,95 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

95%

5%

Hipoteca
Sense hipoteca

95%

5%

Hipoteca
Sense hipoteca

Hipoteca
Sense 

hipoteca Ns/Nc Total
37 4 2 43
86,05 9,30 4,65 100,00
19 1 0 20
95,00 5,00 0,00 100,00
56 5 2 63
88,89 7,94 3,17 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

86%

9%
5%

Hipoteca
Sense hipoteca
Ns/Nc

95%

5% 0%

Hipoteca
Sense hipoteca
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable:  habitatge de propietat amb hipoteca vs durada de la hipoteca  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 
 

 

 

<20 20-29 30-39 40 50 NS/NC Total
1 0 5 2 1 0 9

11,11 0,00 55,56 22,22 11,11 0,00 100,00
13 39 133 15 0 2 202
6,44 19,31 65,84 7,43 0,00 0,99 100,00

14 39 138 17 1 2 211
6,64 18,48 65,40 8,06 0,47 0,95 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

11%
0%

56%

22%

11%0%

<20 20-29
30-39 40
50 NS/NC

6%

19%

67%

7%0%1%

<20 20-29
30-39 40
50 NS/NC

<20 20-29 30-39 40 50 NS/NC Total
9 14 74 9 1 0 107
8,41 13,08 69,16 8,41 0,93 0,00 100,00
5 25 64 8 0 2 104
4,81 24,04 61,54 7,69 0,00 1,92 100,00

14 39 138 17 1 2 211
6,64 18,48 65,40 8,06 0,47 0,95 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

8%

13%

70%

8%1%0%

<20 20-29
30-39 40
50 NS/NC

5%

24%

61%

8%0%2%

<20 20-29
30-39 40
50 NS/NC

20 25 30 35 40 50 NS/NC Total
6 0 13 0 10 4 4 37

16,22 0,00 35,14 0,00 27,03 10,81 10,81 100,00
2 2 6 2 5 1 1 19

10,53 10,53 31,58 10,53 26,32 5,26 5,26 100,00
8 2 19 2 15 5 5 56

14,29 3,57 33,93 3,57 26,79 8,93 8,93 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

16%
0%

35%

0%

27%

11%

11%

20 25
30 35
40 50
NS/NC

11%

11%

31%
11%

26%

5%5%

20 25
30 35
40 50
NS/NC



Anna Garcia Masiá       363 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable:  habitatge de propietat vs permissivitat/comoditat de la quota a pagar 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Assequible
No 

assequible Ns/Nc Total
4 5 0 9
44,44 55,56 0,00 100,00

120 78 4 202
59,41 38,61 1,98 100,00

124 83 4 211
58,77 39,34 1,90 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

44%
56%

0%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

59%

39%

2%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

Assequible
No 

assequible Ns/Nc Total
59 45 3 107
55,14 42,06 2,80 100,00

65 38 1 104
62,50 36,54 0,96 100,00

124 83 4 211
58,77 39,34 1,90 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

42%

3%

55%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

37%

1%

62%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

Assequible
No 

assequible Ns/Nc Total
13 22 2 37

35,14 59,46 5,41 100,00
4 11 4 19
21,05 57,89 21,05 100,00

17 33 6 56
30,36 58,93 10,71 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

35%

60%

5%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

21%

58%

21%

Assequible
No assequible
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable: habitatge de propietat vs previsió de canvi d’habitatge 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

Pensa 
canviar-lo

No pensa 
canviar-lo Ns/Nc Total

2 7 0 9
22,22 77,78 0,00 100,00

50 148 4 202
24,75 73,27 1,98 100,00

52 155 4 211
24,64 73,46 1,90 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

78%

0%
22%

Pensa canviar-lo
No pensa canviar-lo
Ns/Nc

73%

2%

25%

Pensa canviar-lo
No pensa canviar-lo
Ns/Nc

Pensa 
canviar-lo

No pensa 
canviar-lo Ns/Nc Total

26 80 1 107
24,30 74,77 0,93 100,00

26 75 3 104
25,00 72,12 2,88 100,00

52 155 4 211
24,64 73,46 1,90 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

75%

1%

24%

Pensa canviar-lo
No pensa canviar-lo
Ns/Nc

72%

3%

25%

Pensa canviar-lo
No pensa canviar-lo
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE PROPIETAT 
Variable: habitatge de propietat vs previsió de canvi d’habitatge  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

Per 
l'ascensor Es petit

Per 
comoditat Pel preu

Vol 
canviar de 
municipi

Aspira a 
millorar

Per una 
casa Altres Total

0 0 1 0 0 1 0 0 2
0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00

6 24 2 5 3 4 4 2 50
12,00 48,00 4,00 10,00 6,00 8,00 8,00 4,00 100,00
6 24 3 5 3 5 4 2 52
11,54 46,15 5,77 9,62 5,77 9,62 7,69 3,85 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%0%

50%

0%0%

0%0%

50%

Per l'ascensor
Es petit
Per comoditat
Pel preu
Vol canviar de municipi
Aspira a millorar
Per una casa
Altres

12%

48%4%
10%

6%

4%8%
8%

Per l'ascensor
Es petit
Per comoditat
Pel preu
Vol canviar de municipi
Aspira a millorar
Per una casa
Altres

Per 
l'ascensor Es petit

Per 
comoditat Pel preu

Vol 
canviar de 
municipi

Aspira a 
millorar

Per una 
casa Altres Total

3 11 2 0 2 3 3 2 26
11,54 42,31 7,69 0,00 7,69 11,54 11,54 7,69 100,00
3 13 1 5 1 2 1 0 26
11,54 50,00 3,85 19,23 3,85 7,69 3,85 0,00 100,00
6 24 3 5 3 5 4 2 52
11,54 46,15 5,77 9,62 5,77 9,62 7,69 3,85 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

11%

41%
8%0%8%

12%

12%
8%

Per l'ascensor
Es petit
Per comoditat
Pel preu
Vol canviar de municipi
Aspira a millorar
Per una casa
Altres

12%

49%4%

19%

4%
0%4%8%

Per l'ascensor
Es petit
Per comoditat
Pel preu
Vol canviar de municipi
Aspira a millorar
Per una casa
Altres
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs tipologia 

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 
 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
 
  

Unifamiliar 
aïllat En renglera Plurifamiliar Total

1 0 11 12
8,33 0,00 91,67 100,00

5 2 56 63
7,94 3,17 88,89 100,00

6 2 67 75
8,00 2,67 89,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-
34 anys)

8%0%

92%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

8%3%

89%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

Unifamiliar 
aïllat En renglera Plurifamiliar Total

4 1 35 40
10,00 2,50 87,50 100,00
2 1 32 35

5,71 2,86 91,43 100,00
6 2 67 75

8,00 2,67 89,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-
34 anys)

10%
3%

87%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar

6%3%

91%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs superfície 

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 
 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

<45 m2 45 - 59 m2 60 - 74 m2 75 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 NS/NC Total
1 2 5 2 2 0 0 12
8,33 16,67 41,67 16,67 16,67 0,00 0,00 100,00
1 6 15 27 8 4 2 63
1,59 9,52 23,81 42,86 12,70 6,35 3,17 100,00
2 8 20 29 10 4 2 75
2,67 10,67 26,67 38,67 13,33 5,33 2,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-
34 anys)

8%

17%

41%

17%

17%0%0%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2
NS/NC

2%10%

24%

42%

13%
6%3%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2
NS/NC

<45 m2 45 - 59 m2 60 - 74 m2 75 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 NS/NC Total
2 3 13 15 4 1 0 12
5,00 7,50 32,50 37,50 10,00 2,50 0,00 100,00
0 5 7 14 6 3 2 63
0,00 14,29 20,00 40,00 17,14 8,57 3,17 100,00
2 8 20 29 10 4 2 75
2,67 10,67 26,67 38,67 13,33 5,33 2,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-
34 anys)

5%8%

34%39%

11%3%0%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2
NS/NC

0%14%

19%

39%

17%

8%3%

<45 m2 45 - 59 m2
60 - 74 m2 75 - 90 m2
91 - 120 m2 > 120 m2
NS/NC
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs nombre d’habitacions  
 

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 
 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
 
  

1 2 3 4 Total
1 4 5 2 12
8,33 33,33 41,67 16,67 100,00
8 25 21 9 63

12,70 39,68 33,33 14,29 100,00
9 29 26 11 75

12,00 38,67 34,67 14,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-
34 anys)

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4

1 2 3 4 Total
3 18 14 5 40
7,50 45,00 35,00 12,50 100,00
6 11 12 6 35

17,14 31,43 34,29 17,14 100,00
9 29 26 11 75

12,00 38,67 34,67 14,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable (25-
34 anys)

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable:  habitatges de lloguer vs lloguer mensual  

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

<300€ 301-500€ 501-700€ 701-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
0 6 2 4 0 0 12
0,00 50,00 16,67 33,33 0,00 0,00 100,00
7 26 22 6 1 1 63

11,11 41,27 34,92 9,52 1,59 1,59 100,00
7 32 24 10 1 1 75
9,33 42,67 32,00 13,33 1,33 1,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys) 603,33

edat d'emancipació estable (25-
34 anys) 538,23

548,78

0%

50%

17%

33%

0%0%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

11%

40%35%

10%2%2%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

<300€ 301-500€ 501-700€ 701-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
2 16 14 7 1 0 40
5,00 40,00 35,00 17,50 2,50 0,00 100,00
6 16 10 3 0 1 35

17,14 45,71 28,57 8,57 0,00 2,86 100,00
8 32 24 10 1 1 75

10,67 42,67 32,00 13,33 1,33 1,33 100,00

500,74

548,78

edat de primera emancipació 
(15-24 anys) 589,63

edat d'emancipació estable (25-
34 anys)

5%

39%

35%

18%
3%0%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

17%

44%

28%

8%0%3%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs protecció 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Protegit Lliure Ns/Nc Total
0 12 0 12
0,00 100,00 0,00 100,00
2 59 2 63
3,17 93,65 3,17 100,00
2 71 2 75
2,67 94,67 2,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

100
%

0%

Protegit Lliure
Ns/Nc

94%

3% 3%

Protegit Lliure
Ns/Nc

Protegit Lliure Ns/Nc Total
1 38 1 40
2,50 95,00 2,50 100,00
1 33 1 35
2,86 94,29 2,86 100,00
2 71 2 75
2,67 94,67 2,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

94%

3%

Protegit Lliure
Ns/Nc

94%

3% 3%

Protegit Lliure
Ns/Nc

Protegit Lliure Ns/Nc Total
22 2 2 26
84,62 7,69 7,69 100,00
3 0 0 3

100,00 0,00 0,00 100,00
25 2 2 29
86,21 6,90 6,90 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

84
%

8%
8%

Protegit Lliure
Ns/Nc

100
%

0%0%

Protegit Lliure
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs aval per la signatura del contracte  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Amb 
aval

Sense 
aval Total

10 2 12
83,33 16,67 100,00
29 34 63
46,03 53,97 100,00
39 36 75
52,00 48,00 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

17%

83%

Amb aval
Sense aval

54%
46%

Amb aval
Sense aval

Amb 
aval

Sense 
aval Total

24 16 40
60,00 40,00 100,00
15 20 35
42,86 57,14 100,00
39 36 75
52,00 48,00 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

40%

60%

Amb aval
Sense aval

57%

43%

Amb aval
Sense aval

Amb 
aval

Sense 
aval Ns/Nc Total

21 4 1 26
80,77 15,38 3,85 100,00

2 1 0 3
66,67 33,33 0,00 100,00
23 5 1 29

79,31 17,24 3,45 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

81
%

15
%

4%

Amb aval
Sense aval
Ns/Nc

67
%

33
%

0%

Amb aval
Sense aval
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs durada del contracte 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

1 2 3 5 10 12 NS/NC Total
2 3 2 4 0 0 1 12

16,67 25,00 16,67 33,33 0,00 0,00 8,33 100,00
13 3 1 42 1 1 2 63

20,63 4,76 1,59 66,67 1,59 1,59 3,17 100,00
15 6 3 46 1 1 3 75

20,00 8,00 4,00 61,33 1,33 1,33 4,00 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

17%

25%

17%

33%

0%8%0%

1 2
3 5
10 12
NS/NC

20%

5%
2%

66%

2%3%2%

1 2
3 5
10 12
NS/NC

1 2 3 5 10 12 NS/NC Total
7 4 2 25 0 0 2 40

17,50 10,00 5,00 62,50 0,00 0,00 5,00 100,00
8 2 1 21 1 1 1 35

22,86 5,71 2,86 60,00 2,86 2,86 2,86 100,00
15 6 3 46 1 1 3 75

20,00 8,00 4,00 61,33 1,33 1,33 4,00 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

18%

10%
5%

62%

0%5%0%

1 2
3 5
10 12
NS/NC

23%

6%
3%

59%

3%3%3%

1 2
3 5
10 12
NS/NC
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs preferència per un habitatge de propietat  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

Preferiria un 
habitatge de 

propietat

No preferiria 
un habitatge 
de propietat Total

10 2 12
83,33 16,67 100,00

51 12 63
80,95 19,05 100,00

61 14 75
81,33 18,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

17%

83%

Preferiria un habitatge
de propietat
No preferiria un
habitatge de propietat

19%

81%

Preferiria un habitatge
de propietat
No preferiria un
habitatge de propietat

Preferiria un 
habitatge de 

propietat

No preferiria 
un habitatge 
de propietat Total

34 6 40
85,00 15,00 100,00

27 8 35
77,14 22,86 100,00

61 14 75
81,33 18,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

15%

85%

Preferiria un habitatge
de propietat
No preferiria un
habitatge de propietat

23%

77%

Preferiria un habitatge
de propietat
No preferiria un
habitatge de propietat
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs permissivitat/comoditat del lloguer a pagar  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Assequible
No 

assequible Ns/Nc Total
7 5 0 12
58,33 41,67 0,00 100,00

48 14 1 63
76,19 22,22 1,59 100,00

55 19 1 75
73,33 25,33 1,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

58%

42%

0%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

76%

22%
2%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

Assequible
No 

assequible Ns/Nc Total
29 10 1 40
72,50 25,00 2,50 100,00

26 9 0 35
74,29 25,71 0,00 100,00

55 19 1 75
73,33 25,33 1,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

72%

25%

3%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

74%

26%
0%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

Assequible
No 

assequible Ns/Nc Total
15 6 5 26
57,69 23,08 19,23 100,00
1 2 0 3
33,33 66,67 0,00 100,00

16 8 5 29
55,17 27,59 17,24 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

58
%

23
%

19
%

Assequible
No assequible
Ns/Nc

33
%

67
%

0%

Assequible
No assequible
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs previsió de canvi d’habitatge 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació 
 

 
 

 
  

Pensa 
canviar-lo

No pensa 
canviar-lo Ns/Nc Total

5 6 1 12
41,67 50,00 8,33 100,00
33 29 1 63
52,38 46,03 1,59 100,00
38 35 2 75
50,67 46,67 2,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

42%

50%

8%

Pensa canviar-lo
No pensa canviar-lo
Ns/Nc

52%46%

2%

Pensa canviar-lo
No pensa canviar-lo
Ns/Nc

Pensa 
canviar-lo

No pensa 
canviar-lo Ns/Nc Total

23 15 2 40
57,50 37,50 5,00 100,00
15 20 0 35
42,86 57,14 0,00 100,00
38 35 2 75
50,67 46,67 2,67 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

57%
38%

5%

Pensa canviar-lo
No pensa canviar-lo
Ns/Nc

43%

57%

0%

Pensa canviar-lo
No pensa canviar-lo
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE DE LLOGUER 
Variable: habitatges de lloguer vs previsió de canvi d’habitatge 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació 
 

 
 

 
  

habitatge 
de 

propietat
habitatge 
més gran

Per la 
parella Pel preu

Per 
millorar

Per 
estabilitat Altres Total

1 1 0 0 2 1 0 5
20,00 20,00 0,00 0,00 40,00 20,00 0,00 100,00
14 5 1 4 6 1 2 33
42,42 15,15 3,03 12,12 18,18 3,03 6,06 100,00
15 6 1 4 8 2 2 38
39,47 15,79 2,63 10,53 21,05 5,26 5,26 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

20%

20%

0%0%40%

20%
0%

habitatge de propietat
habitatge més gran
Per la parella
Pel preu
Per millorar
Per estabilitat
Altres

43%

15%
3%

12%

18%

6%3%

habitatge de propietat
habitatge més gran
Per la parella
Pel preu
Per millorar
Per estabilitat
Altres

habitatge 
de 

propietat
habitatge 
més gran

Per la 
parella Pel preu

Per 
millorar

Per 
estabilitat Altres Total

7 3 1 2 6 2 2 23
30,43 13,04 4,35 8,70 26,09 8,70 8,70 100,00
8 3 0 2 2 0 0 15
53,33 20,00 0,00 13,33 13,33 0,00 0,00 100,00
15 6 1 4 8 2 2 38
39,47 15,79 2,63 10,53 21,05 5,26 5,26 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

30%

13%
4%9%

26%

9%
9%

habitatge de propietat
habitatge més gran
Per la parella
Pel preu
Per millorar
Per estabilitat
Altres

54%

20%

0%
13%

13%0%0%

habitatge de propietat
habitatge més gran
Per la parella
Pel preu
Per millorar
Per estabilitat
Altres
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE CEDIT 
Variable: habitatges cedits vs pagament 

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 
 

 
 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
  

Paga per 
l'habitatge

No paga per 
l'habitatge Total

0 1 1
0,00 100,00 100,00

3 14 17
17,65 82,35 100,00

3 15 18
16,67 83,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%

100
%Paga per l'habitatge

No paga per l'habitatge

18%

82%

Paga per l'habitatge
No paga per l'habitatge

Paga per 
l'habitatge

No paga per 
l'habitatge Total

0 9 9
0,00 100,00 100,00

3 6 9
33,33 66,67 100,00

3 15 18
16,67 83,33 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

0%

100
%Paga per l'habitatge

No paga per l'habitatge

33%

67%

Paga per l'habitatge
No paga per l'habitatge
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE CEDIT 
Variable: habitatges cedits vs propietat 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Pares Sogres Parella Un familiar Total
0 1 0 0 1
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
7 3 2 5 17

41,18 17,65 11,76 29,41 100,00
7 4 2 5 18

38,89 22,22 11,11 27,78 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%

100
%

0%0%

Pares
Sogres
Parella
Un familiar

41%

18%

12%

29%

Pares
Sogres
Parella
Un familiar

Pares Sogres Parella Un familiar Total
3 3 1 2 9

33,33 33,33 11,11 22,22 100,00
4 1 1 3 9

44,44 11,11 11,11 33,33 100,00
7 4 2 5 18

38,89 22,22 11,11 27,78 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

34%

33%

11%

22%

Pares
Sogres
Parella
Un familiar

45
%

11
%

11
%

33
%

Pares
Sogres
Parella
Un familiar

Pares Un familiar Total
1 1 2

50,00 50,00 100,00
1 0 1

100,00 0,00 100,00
2 1 3

66,67 33,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

50
%

50
%

Pares
Un familiar

100
%

0%

Pares
Un familiar
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE CEDIT 
Variable: habitatges cedits vs motiu de la cessió 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Regal
Estava 

buit
Era segona 
residència

Tenen 
pisos de 
propietat Herència

Va anar a 
viure amb 
la parella Ns/Nc Total

0 1 0 0 0 0 0 1
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 6 1 3 1 1 2 17

17,65 35,29 5,88 17,65 5,88 5,88 11,76 100,00
3 7 1 3 1 1 2 18

16,67 38,89 5,56 16,67 5,56 5,56 11,11 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%

100%

0%0%0%0%0%

Regal
Estava buit
Era segona residència
Tenen pisos de propietat
Herència
Va anar a viure amb la parella
Ns/Nc

18%

34%
6%

18%

6%

12%
6%

Regal
Estava buit
Era segona residència
Tenen pisos de propietat
Herència
Va anar a viure amb la parella
Ns/Nc

Regal
Estava 

buit
Era segona 
residència

Tenen 
pisos de 
propietat Herència

Va anar a 
viure amb 
la parella Ns/Nc Total

2 1 1 2 1 1 1 9
22,22 11,11 11,11 22,22 11,11 11,11 11,11 100,00

1 6 0 1 0 0 1 9
11,11 66,67 0,00 11,11 0,00 0,00 11,11 100,00

3 7 1 3 1 1 2 18
16,67 38,89 5,56 16,67 5,56 5,56 11,11 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

23%

11%

11%
22%

11%

11%

11%

Regal
Estava buit
Era segona residència
Tenen pisos de propietat
Herència
Va anar a viure amb la parella
Ns/Nc

11%

67%

0%
11%

0%0%
11%

Regal
Estava buit
Era segona residència
Tenen pisos de propietat
Herència
Va anar a viure amb la parella
Ns/Nc

Regal Està buit Total
0 2 2
0,00 100,00 100,00
1 0 1

100,00 0,00 100,00
1 2 3

33,33 66,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%

100
%

Regal
Està buit

100
%

0%

Regal
Està buit
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE CEDIT 
Variable: habitatges cedits vs durada (provisional/no) de la cessió 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Provisional
No 

provisional Total
1 0 1

100,00 0,00 100,00
8 9 17
47,06 52,94 100,00
9 9 18
50,00 50,00 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

100
%

0%

Provisional
No provisional

47%
53%

Provisional
No provisional

Provisional
No 

provisional Total
4 5 9
44,44 55,56 100,00
5 4 9
55,56 44,44 100,00
9 9 18
50,00 50,00 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

44%

56%

Provisional
No provisional

56%

44%

Provisional
No provisional

Provisional
No 

provisional Total
2 0 2

100,00 0,00 100,00
0 1 1

0,00 100,00 100,00
2 1 3
66,67 33,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

100
%

0%

Provisional
No provisional

0%

100
%

Provisional
No provisional
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE CEDIT 
Variable: habitatges cedits provisionalment vs durada de la cessió 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual 

 

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 
 

 

 

2 mesos 4 anys Varis Ns/Nc Total
0 1 0 0 1
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
1 0 1 6 8

12,50 0,00 12,50 75,00 100,00
1 1 1 6 9

11,11 11,11 11,11 66,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%

100
%

0%0%

2 mesos
4 anys
Varis anys
Ns/Nc

13
%0%13

%

74
%

2 mesos
4 anys
Varis anys
Ns/Nc

2 mesos 4 anys Varis Ns/Nc Total
1 1 1 1 4

25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
0 0 0 5 5
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
1 1 1 6 9

11,11 11,11 11,11 66,67 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

25%

25%25%

25%

2 mesos
4 anys
Varis anys
Ns/Nc

0%0%0%

100
%

2 mesos
4 anys
Varis anys
Ns/Nc

Ns/Nc Total
2 2

100,00 100,00
2 2

100,00 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

100
%

Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE IDEAL 
Variable: habitatges ideal vs tipologia 

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual 
 

 
 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació. 
 

 
 

 
 
 

 
  

Unifamiliar 
aïllat En renglera Plurifamiliar Ns/Nc Total
11 6 7 0 24

45,83 25,00 29,17 0,00 100,00
179 34 77 1 291

61,51 11,68 26,46 0,34 100,00
190 40 84 1 315

60,32 12,70 26,67 0,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

46
%

25
%

29
%

0%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar
Ns/Nc

62
%

12
%

26
%

0%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar
Ns/Nc

Unifamiliar 
aïllat En renglera Plurifamiliar Ns/Nc Total
96 22 44 0 162

59,26 13,58 27,16 0,00 100,00
94 18 40 1 153

61,44 11,76 26,14 0,65 100,00
190 40 84 1 315

60,32 12,70 26,67 0,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

59
%14

%

27
%

0%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar
Ns/Nc

61
%

12
%

26
%

1%

Unifamiliar aïllat
En renglera
Plurifamiliar
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE IDEAL 
Variable: habitatges ideal vs superfície 

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  
 

 
 

 
  

<45 m2 60 - 74 m2 75 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 Total
0 2 2 11 8 23
0,00 8,70 8,70 47,83 34,78 100,00
1 8 28 154 95 286
0,35 2,80 9,79 53,85 33,22 100,00
1 10 30 165 103 309
0,32 3,24 9,71 53,40 33,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0%9%
9%

47%

35%

<45 m2 60 - 74 m2
75 - 90 m2 91 - 120 m2
> 120 m2

0%3%10%

54%

33%

<45 m2 60 - 74 m2
75 - 90 m2 91 - 120 m2
> 120 m2

<45 m2 60 - 74 m2 75 - 90 m2 91 - 120 m2 > 120 m2 Total
1 5 15 87 50 158
0,63 3,16 9,49 55,06 31,65 100,00
0 5 15 78 53 151
0,00 3,31 9,93 51,66 35,10 100,00
1 10 30 165 103 309
0,32 3,24 9,71 53,40 33,33 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

1%3%9%

55%

32%

<45 m2 60 - 74 m2
75 - 90 m2 91 - 120 m2
> 120 m2

0%3%10%

52%

35%

<45 m2 60 - 74 m2
75 - 90 m2 91 - 120 m2
> 120 m2
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE IDEAL 
Variable: habitatges ideal vs nombre d’habitacions  

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  
 

 
 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  
 

 
 

 
  

2 3 4 >4 NS/NC Total
4 7 9 4 0 24

16,67 29,17 37,50 16,67 0,00 100,00
5 65 174 46 1 291
1,72 22,34 59,79 15,81 0,34 100,00
9 72 183 50 1 315
2,86 22,86 58,10 15,87 0,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

17
%

29
%37

%

17
%

0%

2 3
4 >4
NS/NC

2% 22
%

60
%

16
%

0%

2 3
4 >4
NS/NC

2 3 4 >4 NS/NC Total
7 34 94 27 0 162
4,32 20,99 58,02 16,67 0,00 100,00
2 38 89 23 1 153
1,31 24,84 58,17 15,03 0,65 100,00
9 72 183 50 1 315
2,86 22,86 58,10 15,87 0,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

4%
21
%

58
%

17
%

0%

2 3
4 >4
NS/NC

1% 25
%

58
%

15
%

1%

2 3
4 >4
NS/NC
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE IDEAL 
Variable: habitatges ideal vs imatge de l’habitatge (pensat per al present/futur)  

 
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  
 

 
 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  
 

 
 

 
  

Moment 
present

Pensat en 
el futur Ns/Nc Total

1 23 0 24
4,17 95,83 0,00 100,00

38 249 4 291
13,06 85,57 1,37 100,00
39 272 4 315
12,38 86,35 1,27 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

4%

96%
Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc

13%

86%

1%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc

Moment 
present

Pensat en 
el futur Ns/Nc Total

24 136 2 162
14,81 83,95 1,23 100,00
15 136 2 153

9,80 88,89 1,31 100,00
39 272 4 315
12,38 86,35 1,27 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

15%

84%

1%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc

10%

89%

1%

Moment present
Pensat en el futur
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE IDEAL 
Variable: habitatges ideal vs quota ideal a pagar per l’habitatge 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

<300€ 301-500€ 501-700€ >700€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
4 11 8 1 0 24

16,67 45,83 33,33 4,17 0,00 100,00
71 109 74 30 7 291
24,40 37,46 25,43 10,31 2,41 100,00
75 120 82 31 7 315
23,81 38,10 26,03 9,84 2,22 100,00

495,83

500,64

500,27

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

24%

38%

26%

10%2%

<300€ 301-500€
501-700€ >700€
NS/NC

17
%

46
%

33
%

4%0%

<300€ 301-500€
501-700€ >700€
NS/NC

<300€ 301-500€ 501-700€ >700€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
36 68 36 19 3 162
22,22 41,98 22,22 11,73 1,85 100,00
39 52 46 12 4 153
25,49 33,99 30,07 7,84 2,61 100,00
75 120 82 31 7 315
23,81 38,10 26,03 9,84 2,22 100,00

498,72

500,27

501,71edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

22
%

42
%

22
%

12
%

2%

<300€ 301-500€
501-700€ >700€
NS/NC

25%

34%

30%

8%3%

<300€ 301-500€
501-700€ >700€
NS/NC

<300€ 301-500€ 501-700€ 700-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
19 23 8 8 2 11 71
26,76 32,39 11,27 11,27 2,82 15,49 100,00
2 13 5 0 1 3 24
8,33 54,17 20,83 0,00 4,17 12,50 100,00

21 36 13 8 3 14 95
22,11 37,89 13,68 8,42 3,16 14,74 100,00

495,00

484,29

492,22

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

27%

33%
11%

11%
3%

15%

<300€ 301-500€
501-700€ 700-1000€
>1000€ NS/NC

8%

54%
21%

0%4%
13%

<300€ 301-500€
501-700€ 700-1000€
>1000€ NS/NC



Anna Garcia Masiá       396 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE IDEAL 
Variable: habitatges ideal vs quota màxima disposat/da a pagar per l’habitatge  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

<300€ 301-500€ 501-700€ 701-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
2 3 5 13 1 0 24
8,33 12,50 20,83 54,17 4,17 0,00 100,00
8 56 74 106 41 6 291
2,75 19,24 25,43 36,43 14,09 2,06 100,00

10 59 79 119 42 6 315
3,17 18,73 25,08 37,78 13,33 1,90 100,00 795,91

747,92

799,95

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

8%
13%

21%54%

4%0%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

3%
19%

25%37%

14%
2%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

<300€ 301-500€ 501-700€ 701-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
6 30 45 59 21 1 162
3,70 18,52 27,78 36,42 12,96 0,62 100,00
4 29 34 60 21 5 153
2,61 18,95 22,22 39,22 13,73 3,27 100,00

10 59 79 119 42 6 315
3,17 18,73 25,08 37,78 13,33 1,90 100,00

779,38

813,89

795,91

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

4%
19%

28%35%

13%1%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

3%
19%

22%
39%

14%
3%

<300€ 301-500€
501-700€ 701-1000€
>1000€ NS/NC

<300€ 301-500€ 501-700€ 700-1000€ >1000€ NS/NC Total
quota 

mitjana 
4 16 18 19 6 8 71
5,63 22,54 25,35 26,76 8,45 11,27 100,00

0 6 10 4 1 3 24
0,00 25,00 41,67 16,67 4,17 12,50 100,00

4 22 28 23 7 11 95
4,21 23,16 29,47 24,21 7,37 11,58 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

723,89

225,40

711,96

6%

23%

25%
27%

8%
11%

<300€ 301-500€
501-700€ 700-1000€
>1000€ NS/NC

0%
25%

41%

17%

4%
13%

<300€ 301-500€
501-700€ 700-1000€
>1000€ NS/NC
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: coneixement dels habitatges protegits de l’administració  

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Coneix els 
habitatges 
protegits

No coneix els 
habitatges 
protegits Ns/Nc Total

17 7 0 24
70,83 29,17 0,00 100,00

169 121 1 291
58,08 41,58 0,34 100,00

186 128 1 315
59,05 40,63 0,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

71%

29%
0%

Coneix els habitatges
protegits
No coneix els
habitatges protegits
Ns/Nc

58%

42%

0%

Coneix els habitatges
protegits
No coneix els
habitatges protegits
Ns/Nc

Coneix els 
habitatges 
protegits

No coneix els 
habitatges 
protegits Ns/Nc Total

100 62 0 162
61,73 38,27 0,00 100,00

86 66 1 153
56,21 43,14 0,65 100,00

186 128 1 315
59,05 40,63 0,32 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

62%

38%

0%

Coneix els habitatges
protegits
No coneix els
habitatges protegits
Ns/Nc

56%
43%

1%

Coneix els habitatges
protegits
No coneix els
habitatges protegits
Ns/Nc

Coneix els 
habitatges 
protegits

No coneix els 
habitatges 
protegits Total

33 38 71
46,48 53,52 100,00

18 6 24
75,00 25,00 100,00

51 44 95
53,68 46,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

46%
54%

Coneix els habitatges
protegits
No coneix els
habitatges protegits

75%

25%

Coneix els habitatges
protegits
No coneix els
habitatges protegits
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: haver sol·licitat un habitatge protegit de l’administració  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

N'ha 
sol·licitat

No n'ha 
sol·licitat Total

4 13 17
23,53 76,47 100,00
45 124 169
26,63 73,37 100,00
49 137 186
26,34 73,66 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

24%

76%

N'ha sol·licitat
No n'ha sol·licitat

27
%

73
%

N'ha sol·licitat
No n'ha sol·licitat

N'ha 
sol·licitat

No n'ha 
sol·licitat Total

26 74 100
26,00 74,00 100,00
23 63 86
26,74 73,26 100,00
49 137 186
26,34 73,66 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

26%

74%

N'ha sol·licitat
No n'ha sol·licitat

27
%

73
%

N'ha sol·licitat
No n'ha sol·licitat

N'ha 
sol·licitat

No n'ha 
sol·licitat Total

4 29 33
12,12 87,88 100,00
4 14 18
22,22 77,78 100,00
8 43 51
15,69 84,31 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

12%

88%
N'ha sol·licitat
No n'ha sol·licitat

22%

78%

N'ha sol·licitat
No n'ha sol·licitat
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: opinió respecte els habitatges protegits de l’administració 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Estan bé

N'haurien 
de fer 
més

Molt 
petits

Condicions 
d'accés molt 

estrictes

Manca de 
confiança en 
l'adjudicació

Opinió 
negativa Altres Ns/Nc Total

4 5 0 2 1 3 1 1 17
23,53 29,41 0,00 11,76 5,88 17,65 5,88 5,88 100,00
47 63 4 13 9 21 4 8 169
27,81 37,28 2,37 7,69 5,33 12,43 2,37 4,73 100,00
51 68 4 15 10 24 5 9 186
27,42 36,56 2,15 8,06 5,38 12,90 2,69 4,84 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

24%

28%
0%12%

6%

6%6%

18%

Estan bé Fer-ne més
Molt petits Accés esticte
Adjudicació Opinió negativa
Altres Ns/Nc

28%

38%

2%
8%
5%

5%2%
12%

Estan bé Fer-ne més
Molt petits Accés esticte
Adjudicació Opinió negativa
Altres Ns/Nc

Estan bé

Haurien 
de fer 
més

Molt 
petits

Condicions 
d'accés molt 

estrictes

Manca de 
confiança en 
l'adjudicació

Opinió 
negativa Altres Ns/Nc Total

28 36 1 9 6 12 3 5 100
28,00 36,00 1,00 9,00 6,00 12,00 3,00 5,00 100,00
23 32 3 6 4 12 2 4 86
26,74 37,21 3,49 6,98 4,65 13,95 2,33 4,65 100,00
51 68 4 15 10 24 5 9 186
27,42 36,56 2,15 8,06 5,38 12,90 2,69 4,84 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

28%

36%
1%

9%

6%

5%3%
12%

Estan bé Fer-ne més
Molt petits Accés esticte
Adjudicació Opinió negativa
Altres Ns/Nc

27%

37%
3%

7%
5%

5%2%
14%

Estan bé Fer-ne més
Molt petits Accés esticte
Adjudicació Opinió negativa
Altres Ns/Nc

Estan bé

N'haurien 
de fer 
més

Molt 
petits

Condicions 
d'accés molt 

estrictes
Opinió 

negativa Altres Ns/Nc Total
10 15 1 0 3 1 3 33
30,30 45,45 3,03 0,00 9,09 3,03 9,09 100,00
9 5 1 1 0 0 2 18

50,00 27,78 5,56 5,56 0,00 0,00 11,11 100,00
19 20 2 1 3 1 5 51
37,25 39,22 3,92 1,96 5,88 1,96 9,80 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

30%

46%

3%0%
9%

9%
3%

Estan bé Fer-ne més
Molt petits Accés esticte
Opinió negativa Altres
Ns/Nc

49%

28%

6%
6%0%

11%
0%

Estan bé Fer-ne més
Molt petits Accés esticte
Opinió negativa Altres
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: disponibilitat/voluntat per viure en un habitatge protegit de lloguer  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Viuria en 
un HPO 
lloguer

No viuria 
en un HPO 

lloguer Ns/Nc Total
16 8 0 24
66,67 33,33 0,00 100,00

137 141 13 291
47,08 48,45 4,47 100,00

153 149 13 315
48,57 47,30 4,13 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

67%

33%

0%

Viuria en un HPO lloguer
No viuria en un HPO lloguer
Ns/Nc

47%
49%

4%

Viuria en un HPO lloguer
No viuria en un HPO lloguer
Ns/Nc

Viuria en 
un HPO 
lloguer

No viuria 
en un HPO 

lloguer Ns/Nc Total
79 77 6 162
48,77 47,53 3,70 100,00
74 72 7 153
48,37 47,06 4,58 100,00

153 149 13 315
48,57 47,30 4,13 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

48%
48%

4%

Viuria en un HPO lloguer
No viuria en un HPO lloguer
Ns/Nc

48%
47%

5%

Viuria en un HPO lloguer
No viuria en un HPO lloguer
Ns/Nc

Viuria en 
un HPO 
lloguer

No viuria en 
un HPO 
lloguer Ns/Nc Total

55 16 0 71
77,46 22,54 0,00 100,00
16 7 1 24
66,67 29,17 4,17 100,00
71 23 1 95
74,74 24,21 1,05 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

77%

23%
0%

Viuria en un HPO lloguer
No viuria en un HPO lloguer
Ns/Nc

67%

29%

4%

Viuria en un HPO lloguer
No viuria en un HPO lloguer
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: disponibilitat/voluntat per viure en un habitatge protegit de compra  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Viuria en 
un HPO 
compra

No viuria 
en un HPO 

compra Ns/Nc Total
19 5 0 24
79,17 20,83 0,00 100,00

248 34 9 291
85,22 11,68 3,09 100,00

267 39 9 315
84,76 12,38 2,86 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

79%

21%
0%

Viuria en un HPO compra
No viuria en un HPO compra
Ns/Nc

85%

12% 3%

Viuria en un HPO compra
No viuria en un HPO compra
Ns/Nc

Viuria en 
un HPO 
compra

No viuria 
en un HPO 

compra Ns/Nc Total
141 17 4 162
87,04 10,49 2,47 100,00

126 22 5 153
82,35 14,38 3,27 100,00

267 39 9 315
84,76 12,38 2,86 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

88%

10% 2%

Viuria en un HPO compra
No viuria en un HPO compra
Ns/Nc

83%

14%
3%

Viuria en un HPO compra
No viuria en un HPO compra
Ns/Nc

Viuria en 
un HPO 
compra

No viuria en 
un HPO 
compra Ns/Nc Total

61 9 1 71
85,92 12,68 1,41 100,00
23 0 1 24
95,83 0,00 4,17 100,00
84 9 2 95
88,42 9,47 2,11 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

86%

13% 1%

Viuria en un HPO compra
No viuria en un HPO compra
Ns/Nc

96%

4%

Viuria en un HPO compra
No viuria en un HPO compra
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: disponibilitat/voluntat per viure en un habitatge amb serveis comuns  

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Viuria en un 
habitatge amb 

serveis comuns

No viuria en un 
habitatge amb 

serveis comuns Ns/Nc Total
8 16 0 24

33,33 66,67 0,00 100,00
100 174 17 291

34,36 59,79 5,84 100,00
108 190 17 315

34,29 60,32 5,40 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

33%

67%

0%

Viuria en un habitatge amb
serveis comuns
No viuria en un habitatge
amb serveis comuns
Ns/Nc

34%

60%

6%

Viuria en un habitatge amb
serveis comuns
No viuria en un habitatge
amb serveis comuns
Ns/Nc

Viuria en un 
habitatge amb 

serveis comuns

No viuria en un 
habitatge amb 

serveis comuns Ns/Nc Total
57 97 8 162

35,19 59,88 4,94 100,00
51 93 9 153

33,33 60,78 5,88 100,00
108 190 17 315

34,29 60,32 5,40 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

35%

60%

5%

Viuria en un habitatge amb
serveis comuns
No viuria en un habitatge
amb serveis comuns
Ns/Nc

33%

61%

6%

Viuria en un habitatge amb
serveis comuns
No viuria en un habitatge
amb serveis comuns
Ns/Nc

Viuria en un 
habitatge amb 

serveis comuns

No viuria en un 
habitatge amb 

serveis comuns Ns/Nc Total
31 37 3 71

43,66 52,11 4,23 100,00
9 14 1 24

37,50 58,33 4,17 100,00
40 51 4 95

42,11 53,68 4,21 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

44%

52%

4%

Viuria en un habitatge amb
serveis comuns
No viuria en un habitatge
amb serveis comuns
Ns/Nc

38%

58%

4%

Viuria en un habitatge amb
serveis comuns
No viuria en un habitatge
amb serveis comuns
Ns/Nc
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: coneixement de les borses d’habitatge de lloguer jove  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Coneix les 
borses de 

lloguer jove

No coneix les 
borses de 

lloguer jove Total
4 20 24
16,67 83,33 100,00

68 223 291
23,37 76,63 100,00

72 243 315
22,86 77,14 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

17%

83%
Coneix les borses de
lloguer jove
No coneix les borses
de lloguer jove

23%

77%

Coneix les borses de
lloguer jove
No coneix les borses
de lloguer jove

Coneix les 
borses de 

lloguer jove

No coneix les 
borses de 

lloguer jove Total
39 123 162

24,07 75,93 100,00
33 120 153

21,57 78,43 100,00
72 243 315

22,86 77,14 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

24%

76%

Coneix les borses de
lloguer jove
No coneix les borses
de lloguer jove

22%

78%
Coneix les borses de
lloguer jove
No coneix les borses
de lloguer jove

Coneix les 
borses de 

lloguer jove

No coneix les 
borses de 

lloguer jove Total
10 61 71
14,08 85,92 100,00
7 17 24
29,17 70,83 100,00

17 78 95
17,89 82,11 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

14%

86%
Coneix les borses de
lloguer jove
No coneix les borses
de lloguer jove

29%

71%

Coneix les borses de
lloguer jove
No coneix les borses
de lloguer jove
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: inscripció a les borses d’habitatge de lloguer  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

S'ha inscrit a 
les borses de 

lloguer

No s'ha inscrit 
a les borses de 

lloguer Total
2 2 4

50,00 50,00 100,00
9 59 68

13,24 86,76 100,00
11 61 72

15,28 84,72 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

50%50%

S'ha inscrit a les
borses de lloguer
No s'ha inscrit a les
borses de lloguer

13%

87%
S'ha inscrit a les
borses de lloguer
No s'ha inscrit a les
borses de lloguer

S'ha inscrit a 
les borses de 

lloguer

No s'ha inscrit 
a les borses de 

lloguer Total
5 34 39

12,82 87,18 100,00
6 27 33

18,18 81,82 100,00
11 61 72

15,28 84,72 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

13%

87%
S'ha inscrit a les
borses de lloguer
No s'ha inscrit a les
borses de lloguer

18%

82%
S'ha inscrit a les
borses de lloguer
No s'ha inscrit a les
borses de lloguer

S'ha inscrit a 
les borses de 

lloguer

No s'ha inscrit 
a les borses de 

lloguer Total
1 9 10

10,00 90,00 100,00
1 6 7

14,29 85,71 100,00
2 15 17

11,76 88,24 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

10%

90%
S'ha inscrit a les
borses de lloguer
No s'ha inscrit a les
borses de lloguer

14%

86%
S'ha inscrit a les
borses de lloguer
No s'ha inscrit a les
borses de lloguer
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CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: coneixement dels ajuts pel pagament del lloguer  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Coneix els 
ajuts pel 
lloguer

No coneix 
els ajuts pel 

lloguer Total
4 20 24
16,67 83,33 100,00

58 233 291
19,93 80,07 100,00

62 253 315
19,68 80,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

17%

83%
Coneix els ajuts pel
lloguer
No coneix els ajuts pel
lloguer

20%

80%

Coneix els ajuts pel
lloguer
No coneix els ajuts pel
lloguer

Coneix els 
ajuts pel 
lloguer

No coneix 
els ajuts pel 

lloguer Total
35 127 162

21,60 78,40 100,00
27 126 153

17,65 82,35 100,00
62 253 315

19,68 80,32 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

22%

78%

Coneix els ajuts pel
lloguer
No coneix els ajuts pel
lloguer

18%

82%
Coneix els ajuts pel
lloguer
No coneix els ajuts pel
lloguer

Coneix els 
ajuts pel 
lloguer

No coneix 
els ajuts pel 

lloguer Total
19 52 71
26,76 73,24 100,00
2 22 24

8,33 91,67 100,00
21 74 95
22,11 77,89 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

27%

73%

Coneix els ajuts pel
lloguer
No coneix els ajuts pel
lloguer

8%

92%
Coneix els ajuts pel
lloguer
No coneix els ajuts pel
lloguer



Anna Garcia Masiá       408 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE SOCIAL 
Variable: sol·licitud d’ajut per al pagament del lloguer  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació 
.  

  
 

 
  

Ha demanat 
ajut pel 
lloguer

No ha 
demanat ajut 

pel lloguer Ns/Nc Total
2 2 0 4
50,00 50,00 0,00 100,00

6 51 1 58
10,34 87,93 1,72 100,00

8 53 1 62
12,90 85,48 1,61 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

50%50%

0%

Ha demanat ajut pel
lloguer
No ha demanat ajut
pel lloguer
Ns/Nc

10%

88%

2%

Ha demanat ajut pel
lloguer
No ha demanat ajut
pel lloguer
Ns/Nc

Ha demanat 
ajut pel 
lloguer

No ha 
demanat ajut 

pel lloguer Ns/Nc Total
5 29 1 35
14,29 82,86 2,86 100,00

3 24 0 27
11,11 88,89 0,00 100,00

8 53 1 62
12,90 85,48 1,61 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

14%

83%

3%

Ha demanat ajut pel
lloguer
No ha demanat ajut
pel lloguer
Ns/Nc

11%

89%

0%

Ha demanat ajut pel
lloguer
No ha demanat ajut
pel lloguer
Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: haver acabat els estudis (determinants de l’emancipació: 5a)  

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 
 

 
 
 
Variable: tenir feina (determinants de l’emancipació: 5b)  
 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 
 

 

25,00

12,50

20,83

8,33

33,33

0,00
0
5

10
15
20
25
30
35

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

40,55

5,15
14,78

11,34

27,84

0,34
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

41,98

5,56 12,96 9,26

29,63

0,62
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

36,60

5,88

17,65
13,07

26,80

0,00
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

5,63 4,23

26,76 25,35

38,03

0,00
0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

8,33 8,33
20,83

4,17

58,33

0,00
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

12,50 8,33 4,17 4,17

70,83

0,00
0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

13,06 5,84 7,90 10,31

62,89

0,00
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

12,35 6,79 8,02 10,49

62,35

0,00
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

13,73 5,23 7,19 9,15

64,71

0,00
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

0,00 0,00 14,08 16,90

67,61

1,41
0

10
20
30
40
50
60
70
80

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

4,17 0,00 12,50 0,00

83,33

0,00
0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: elevat preu dels habitatges (determinants de l’emancipació: 5c)  

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
 
 
Variable: tenir accés a un habitatge assequible  
(determinants de l’emancipació: 5d)  
 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 

37,50

0,00
12,50 12,50

37,50

0,00
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

23,37

7,90 12,03 8,93

44,33

3,44
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

29,63

7,41

15,43

8,64

35,19

3,70
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

18,95
7,19 8,50 9,80

52,94

2,61
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

18,31 5,63 7,04 5,63

61,97

1,41
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

4,17 0,00 8,33 8,33

75,00

4,17
0

10
20
30
40
50
60
70
80

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

8,33 4,17 12,50

25,00

50,00

0,00
0

10
20
30
40
50

60

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

17,18

6,53 10,65
17,18

46,74

1,72
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

19,14

6,79 12,35 15,43

43,83

2,47
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

13,73 5,88 9,15
20,26

50,33

0,65
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

2,82 4,23 12,68
19,72

59,15

1,41
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

8,33 0,00 12,50 4,17

75,00

0,00
0

10
20
30
40
50
60
70
80

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: ajuda de la família (determinants de l’emancipació: 5e)  

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
 
Variable: tenir parella (determinants de l’emancipació: 5f)  
 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 

  

29,17

4,17
16,67

8,33

41,67

0,00
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

36,08

14,09
18,56

9,62

21,65

0,00
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

33,95

11,73
17,28

9,88

27,16

0,00
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

37,25

15,03
19,61

9,15

18,95

0,00
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

15,49 15,49
12,68

23,94

30,99

1,41
0
5

10
15
20
25
30
35

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

33,33

12,50

29,17

12,50 12,50

0,00
0
5

10
15
20
25
30
35

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

33,33

4,17 8,33 12,50

41,67

0,00
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

21,99

6,19 12,37 8,25

51,20

0,00
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

22,22

8,02 11,73 6,79

51,23

0,00
0

10
20

30

40
50

60

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

23,53

3,92 12,42 10,46

49,67

0,00
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

12,68 12,68

25,35 23,94 23,94

1,41
0
5

10
15
20

25
30

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

29,17

16,67
20,83

8,33

25,00

0,00
0
5

10
15
20
25
30
35

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: casar-se (determinants de l’emancipació: 5g)  

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
 
Variable:  tenir amics/companys de pis (determinants de l’emancipació: 5h)  

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 

95,83

0,00 0,00 0,00 4,17 0,00
0

20

40

60
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1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

58,76

3,09 4,81 5,15

28,18

0,00
0
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30
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1 2 3 4 5 Ns/Nc

65,43

1,23 4,32 3,70

25,31
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0
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1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

57,52

4,58 4,58 5,88

27,45
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0

10
20
30
40
50
60
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1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

38,03

11,27

23,94

7,04

18,31

1,41
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

58,33

8,33 12,50 12,50 8,33 0,00
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

62,50

0,00 16,67 0,00 16,67 4,17
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

61,86

9,97 10,65 6,19 11,34 0,00
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

60,49

8,02 11,73 4,94 14,20 0,62
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

63,40

10,46 10,46 6,54 9,15 0,00
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

14,08 15,49

25,35

19,72

25,35

0,00
0
5

10
15
20

25
30

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc

58,33

16,67 12,50 8,33 4,17 0,00
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 Ns/Nc

1 2 3 4 5 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: llibertat de decisió de l’hora de tornada a casa  
(relació familiar: 7a) 

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
 
 
Variable: administrar els propis diners (relació familiar: 7b)  

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
  

8,330,000,004,178,33

58,33

0,004,174,1712,50
0

10
20
30
40
50
60
70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

6,870,692,412,757,90

56,36

0,008,939,284,81
0

10

20
30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

9,261,232,474,328,64

46,30

0,005,5611,1111,11
0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

4,580,001,961,317,19

67,32

0,007,196,543,92
0

10
20
30
40
50
60
70
80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

5,632,824,232,821,41

53,52

0,005,638,4515,49
0

10
20
30

40
50
60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

8,330,000,000,000,00

83,33

0,008,330,000,00
0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

4,170,000,004,174,17

70,83

0,0012,500,004,17
0

10
20
30
40
50
60
70
80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

4,471,371,371,032,06

71,13

0,349,625,153,44
0

10
20
30
40
50
60
70
80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

6,79 1,23 1,23 1,23 3,09

67,28

0,009,264,944,94
0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1,96 1,31 1,31 1,31 1,31

75,16

0,653,27 4,58 9,15
0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1,41 1,41 0,00 0,00 9,86

63,38

0,008,4511,274,23
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91,67

0,000,00 4,17 4,17
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable:  portar amics a casa (relació familiar: 7c) 

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
 
 
Variable: poder dormir fora de casa (relació familiar: 7d)  

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
  

12,50

0,00 0,00 4,17

16,67

33,33

0,00
8,33

20,83

4,17
0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

11,68

3,78 5,84 2,75

15,81

30,93

0,00

10,3111,68

7,22

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

11,73

5,56 6,17 3,09

15,43

30,25

0,00

9,88
11,73

6,17
0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

11,76

1,31 4,58 2,61

16,34

32,03

0,00
8,50

13,07
9,80

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

5,63 2,82 7,04 1,41
9,86

39,44

0,004,23

18,31

11,27

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

12,50
8,33 4,17 8,33

12,50

41,67

0,000,008,334,17
0
5

10
15
20

25
30
35

40
45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

12,50 0,00 0,00 0,00 4,17

70,83

0,004,17 0,00 8,33
0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

9,28 1,03 2,06 3,44 4,12

58,08

0,008,599,284,12
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

15,43
1,85 1,85 3,70 4,32

53,09

0,007,418,643,70
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

3,27 0,00 1,96 2,61 3,92

65,36

0,009,808,504,58
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

2,82 0,00 4,23 0,00 5,63

61,97

0,00
15,49

5,634,23
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

4,17 4,17 0,00 4,17 0,00

75,00

4,170,00 0,00 8,33
0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: control de llocs freqüentats, companyies,... (relació familiar: 7e) 

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
 
 
Variable:  llibertat per decidir coses importants segons criteri propi (relació 
familiar: 7f)  
 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
  

16,67

0,00 4,17 4,17

16,67

29,17

0,00
8,33

12,50

8,33

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

18,90

2,75 4,47 5,15

14,43

23,37

0,34

8,25

13,06

9,28

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

24

3 7 7

23

48

1
15

20
14

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

22,88

3,27 4,58
5,88

15,03
17,65

0,00

9,80

13,73

7,19

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

8,45

11,27 11,27

5,63

16,90 16,90

0,00

9,86
8,45

11,27

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

41,67

8,33
12,50

4,17

12,50
8,33 0,004,17 4,17 4,17

0
5

10
15

20
25

30
35

40
45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

8,33 0,00 8,33 0,00 4,17

41,67

0,000,00

16,67
20,83

0
5

10
15
20

25
30
35

40
45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1,72 0,69 2,75 1,72 7,22

49,48

1,03

18,21
12,03

5,15
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

3,70 0,00 3,70 2,47 9,26

45,68

0,623,70

13,58
17,28

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

0,65 1,31 2,61 0,65 4,58

52,29

1,31

19,61

11,115,88
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

0,00 0,00 1,41 2,82 7,04

40,85

0,00

15,49

25,35

7,04
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

0,00 0,00 4,17 0,00 8,33

58,33

0,000,00
16,67

12,50
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: demanar consell a la família (relació familiar: 7g) 

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
 
 
Variable: portar la parella a casa esporàdicament (relació familiar: 7h)  
 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
  

4,17 0,00 0,00 4,17 8,33

54,17

0,00
12,50

4,17
12,50

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

6,53 4,12 5,84 4,12

14,09

32,99

0,00

9,62

15,81

6,87

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

6,17 3,70 5,56 5,56

11,73

36,42

0,00
8,02

11,11 11,73

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

6,54 3,92 5,23 2,61

15,69

32,68

0,00
7,84

18,95

6,54

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

7,04 2,82 4,23 2,82

9,86

29,58

0,00

11,27

21,13

11,27

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

8,33

4,17 4,17 4,17

20,83

16,67

0,004,17

20,83

16,67

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

23,94

4,23 7,04 4,23 5,63

30,99

5,635,637,045,63
0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

25,00

0,00 0,00 0,00 4,17

33,33

8,33
0,00

20,83

8,33

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

20,83

0,00 4,17
8,33

0,00

29,17

0,000,00

16,67

20,83

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

14,78

2,06 1,72 2,41 6,53

42,27

1,03

14,78

9,62
4,81

0

5

10

15

20
25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

19,14

2,47 3,09 3,09 6,17

31,48

0,624,94

10,49

18,52

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

11,11 1,31 0,65 2,61 5,88

51,63

1,31
11,769,803,92

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: portar la parella a dormir a casa (relació familiar: 7i) 

 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
 
 
Variable: millora de la relació a partir de l’emancipació(relació familiar: 7j)  
 
 
Mostra emancipada          Mostra emancipada          Mostra no emancipada 
edat actual:               edat  emancipació:           edat: 

 
  

29,17

4,17 4,17 4,17 4,17

33,33

0,00
8,33 8,33

4,17
0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

51,55

2,75 5,15 1,72 7,90

17,87

0,005,155,502,41
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

53,09

3,70 3,09 1,85 7,41

16,05

0,006,176,172,47
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

46,41

1,96 7,19 1,96 7,84

22,22

0,003,27 5,23 3,92
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

49,30

7,04 2,82 2,82 1,41

16,90

9,861,41 7,04 1,41
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

41,67

0,00 0,00 8,33 8,33

25,00

8,334,174,170,00
0

5
10

15
20

25
30

35
40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

18,31

4,23

9,86

4,23

12,68

19,72

8,45
5,63

8,458,45

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

25,00

4,17 0,00 0,00

8,33

20,83

12,50

0,00

20,83

8,33

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

29,17

0,00 4,17 0,00

12,50

25,00

0,00
8,33

12,50

8,33

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

18,90

2,06 2,41 3,09

17,87

27,84

3,445,15

10,65
8,59

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

16,67

1,23 1,85 1,23

20,99

29,63

2,475,56

11,11
9,26

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

22,88

2,61 3,27 4,58

13,73

25,49

3,92

7,84
10,46

5,23
0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ  
Variable: ajuda de la família per assumir les despeses inicials (habitatge de 
propietat)  
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Amb ajuda de 
la família

Sense ajuda 
de la família Total

4 5 9
44,44 55,56 100,00

84 118 202
41,58 58,42 100,00

88 123 211
41,71 58,29 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

56%

44%

Amb ajuda de la família
Sense ajuda de la família 

58%

42%

Amb ajuda de la família
Sense ajuda de la família 

Amb ajuda de 
la família

Sense ajuda 
de la família Total

36 71 107
33,64 66,36 100,00

52 52 104
50,00 50,00 100,00

88 123 211
41,71 58,29 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

66%

34%

Amb ajuda de la família
Sense ajuda de la família 

50% 50%

Amb ajuda de la família
Sense ajuda de la família 

Amb ajuda de 
la família

Sense ajuda 
de la família Ns/Nc Total

33 2 2 37
89,19 5,41 5,41 100,00

10 8 1 19
52,63 42,11 5,26 100,00

43 10 3 56
76,79 17,86 5,36 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

5% 5%

90%

Amb ajuda de la família
Sense ajuda de la família 
Ns/Nc

42%

5%

53%

Amb ajuda de la família
Sense ajuda de la família 
Ns/Nc



 

 

op

v

pinió re

 

ariabl
de l’
am

e

relac

especte 

les d’
anàlis
b dad

varia
en el pro

ció famili

el proc

Anna

eman
si qua

des pr

ables de
océs d’e

iar a la l

cés d’em

a Garcia Masiá  

ncipac
antitat
rimàri

etermina
mancipa

lar d’ori

mancipa

     425 

 
 
 
 

ció 
tiu  
ies 

 
ants  
ació 

 
gen 

 
ació 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
•

 
 

 Opinió
 

– 1
– 1

v
– 1
– 1

n
– 1

 sobre el

14. Et va 
15. Quant
veure’n fin
16. Com e
17. Creus
necessita
17. b). Si 

va

 procés d

costar tro
t temps v
ns que el
el vas tro
s que l’ofe
ats? 

creus qu

 

ariabl

d’emancip

obar pis?
va passar
l vas trob

obar? (Pa
erta d’hab

ue no s’aj

es de

pació: 

? 
r des que

bar? 
articular / 
bitatges s

usta, per

Anna

el qüe

e vas com

API / fam
s’ajusta a

rquè? 

a Garcia Masiá  

estion

mençar a 

miliar / am
a les teve

     426 

 
 

ari 

 

mic) 
es 



Anna Garcia Masiá       427 
 

VARIABLES D’EMANCIPACIÓ  
Variable:  opinió respecte la dificultat en la recerca d’habitatge quan es va 
emancipar  
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

Costa 
trobar pis

No costa 
trobar pis Ns/Nc Total

17 7 0 24
70,83 29,17 0,00 100,00

111 178 2 291
38,14 61,17 0,69 100,00

128 185 2 315
40,63 58,73 0,63 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

29%

0%

71%

Costa trobar pis
No costa trobar pis
Ns/Nc

61%

1%

38%

Costa trobar pis
No costa trobar pis
Ns/Nc

Costa 
trobar pis

No costa 
trobar pis Ns/Nc Total

62 99 1 162
38,27 61,11 0,62 100,00

66 86 1 153
43,14 56,21 0,65 100,00

128 185 2 315
40,63 58,73 0,63 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

61%

1%

38%

Costa trobar pis
No costa trobar pis
Ns/Nc

56%

1%

43%

Costa trobar pis
No costa trobar pis
Ns/Nc

Costa 
trobar pis

No costa 
trobar pis Ns/Nc Total

64 6 1 71
90,14 8,45 1,41 100,00

20 4 0 24
83,33 16,67 0,00 100,00

84 10 1 95
88,42 10,53 1,05 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

8% 1%

91%

Costa trobar pis
No costa trobar pis
Ns/Nc

17% 0%

83%

Costa trobar pis
No costa trobar pis
Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ  
Variable:  durada de la recerca d’habitatge quan es va emancipar  
 

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 
  

1 mes o 
menys

2-6 
mesos

7-12 
mesos >1 any Ns/Nc Total

8 9 3 3 1 24
33,33 37,50 12,50 12,50 4,17 100,00
71 124 48 18 30 291
24,40 42,61 16,49 6,19 10,31 100,00
79 133 51 21 31 315
25,08 42,22 16,19 6,67 9,84 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

33
%

37
%

13
%

13
%

4%

1 mes o menys
2-6 mesos
7-12 mesos
>1 any
Ns/Nc

24%

44%

16%

6%
10%

1 mes o menys
2-6 mesos
7-12 mesos
>1 any
Ns/Nc

1 mes o 
menys

2-6 
mesos

7-12 
mesos >1 any Ns/Nc Total

48 76 20 8 10 162
29,63 46,91 12,35 4,94 6,17 100,00
31 57 31 13 21 153
20,26 37,25 20,26 8,50 13,73 100,00
79 133 51 21 31 315
25,08 42,22 16,19 6,67 9,84 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

30
%

47
%

12
%

5%6%

1 mes o menys
2-6 mesos
7-12 mesos
>1 any
Ns/Nc

20%

38%
20%

8%
14%

1 mes o menys
2-6 mesos
7-12 mesos
>1 any
Ns/Nc

1 mes o 
menys

2-6 
mesos

7-12 
mesos >1 any Ns/Nc Total

2 31 14 10 14 71
2,82 43,66 19,72 14,08 19,72 100,00
0 8 5 4 7 24
0,00 33,33 20,83 16,67 29,17 100,00
2 39 19 14 21 95
2,11 41,05 20,00 14,74 22,11 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

3%

43
%

20
%

14
%

20
%

1 mes o menys
2-6 mesos
7-12 mesos
>1 any
Ns/Nc

0%

33%

21%
17%

29%

1 mes o menys
2-6 mesos
7-12 mesos
>1 any
Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ  
Variable:  entitat/persona a través de la qual va trobar l’habitatge  
 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 

 
 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  
 

 
 

 
 

  

Particular API Familiar Amistat Ns/Nc Total
5 13 1 5 0 24
20,83 54,17 4,17 20,83 0,00 100,00

79 126 50 27 9 291
27,15 43,30 17,18 9,28 3,09 100,00

84 139 51 32 9 315
26,67 44,13 16,19 10,16 2,86 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

21
%

54
%

4%

21
%

0%

Particular
API
Familiar
Amistat
Ns/Nc

27%

44%

17%

9%3%

Particular
API
Familiar
Amistat
Ns/Nc

Particular API Familiar Amistat Ns/Nc Total
48 70 26 13 5 162
29,63 43,21 16,05 8,02 3,09 100,00

36 69 25 19 4 153
23,53 45,10 16,34 12,42 2,61 100,00

84 139 51 32 9 315
26,67 44,13 16,19 10,16 2,86 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

30
%

43
%

16
%

8%3%

Particular
API
Familiar
Amistat
Ns/Nc

24%

45%

16%

12%3%

Particular
API
Familiar
Amistat
Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ  
Variable:  opinió respecte l’ajustament de l’oferta d’habitatges a llurs 
necessitats  

Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Oferta 
ajustada a les 

necessitats

Oferta no 
ajustada a les 

necessitats Ns/Nc Total
3 21 0 24

12,50 87,50 0,00 100,00
59 217 15 291

20,27 74,57 5,15 100,00
62 238 15 315

19,68 75,56 4,76 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

87%

0%13%

Oferta ajustada a les
necessitats
Oferta no ajustada a
les necessitats
Ns/Nc

75%

5%
20%

Oferta ajustada a les
necessitats
Oferta no ajustada a
les necessitats
Ns/Nc

Oferta 
ajustada a les 

necessitats

Oferta no 
ajustada a les 

necessitats Ns/Nc Total
30 126 6 162

18,52 77,78 3,70 100,00
32 112 9 153

20,92 73,20 5,88 100,00
62 238 15 315

19,68 75,56 4,76 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

87%

0%13%

Oferta ajustada a les
necessitats
Oferta no ajustada a
les necessitats
Ns/Nc

75%

5%
20%

Oferta ajustada a les
necessitats
Oferta no ajustada a
les necessitats
Ns/Nc

Oferta 
ajustada a les 

necessitats

Oferta no 
ajustada a les 

necessitats Ns/Nc Total
14 54 3 71

19,72 76,06 4,23 100,00
4 20 0 24

16,67 83,33 0,00 100,00
18 74 3 95

18,95 77,89 3,16 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

76%

4% 20%

Oferta ajustada a les
necessitats
Oferta no ajustada a
les necessitats
Ns/Nc

83%

0%17%

Oferta ajustada a les
necessitats
Oferta no ajustada a
les necessitats
Ns/Nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ  
Variable:  motiu pel qual considera que l’oferta d’habitatges no s’ajusta a llurs 
necessitats  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Pel preu 
(molt car)

Espai    
(molt petit)

Falten 
ajudes 

pels joves
Lloguers 
molt alts

Poca 
qualitat

Més 
comoditat Ns/Nc Total

18 2 0 0 0 0 1 21
85,71 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 100,00

191 16 2 2 3 2 1 217
88,02 7,37 0,92 0,92 1,38 0,92 0,46 100,00

209 18 2 2 3 2 2 238
87,82 7,56 0,84 0,84 1,26 0,84 0,84 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

85
%

10
%
0%0%0%5%0%

preu
espai
ajudes
lloguers alts
qualitat
comoditat
ns/nc

89
%

7%1%1%1%0%1%

preu
espai
ajudes
lloguers alts
qualitat
comoditat
ns/nc

Pel preu 
(molt car)

Espai    
(molt petit)

Falten 
ajudes 

pels joves
Lloguers 
molt alts

Poca 
qualitat

Més 
comoditat Ns/Nc Total

109 11 2 1 1 1 1 126
86,51 8,73 1,59 0,79 0,79 0,79 0,79 100,00

100 7 0 1 2 1 1 112
89,29 6,25 0,00 0,89 1,79 0,89 0,89 100,00

209 18 2 2 3 2 2 238
87,82 7,56 0,84 0,84 1,26 0,84 0,84 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

86
%

8%2%1%1%1%1%

preu
espai
ajudes
lloguers alts
qualitat
comoditat
ns/nc

89
%

6%0%1%2%1%1%

preu
espai
ajudes
lloguers alts
qualitat
comoditat
ns/nc

Pel preu 
(molt car)

Espai    
(molt petit)

Falten 
ajudes pels 

joves
Poca 

qualitat
Localitza

ció Ns/Nc Total
45 6 1 1 1 0 54
83,33 11,11 1,85 1,85 1,85 0,00 100,00
17 0 1 0 1 1 20
85,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 100,00
62 6 2 1 2 1 74
83,78 8,11 2,70 1,35 2,70 1,35 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

83
%

11
%

2%2%2%0%

preu
espai
ajudes
qualitat
localització
ns/nc

85
%

0%5%0%5%5%

preu
espai
ajudes
qualitat
localització
ns/nc
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VARIABLES D’EMANCIPACIÓ DE L’ANÀLISI QUANTITATIU AMB DADES 
PRIMÀRIES  
 
Variable: valoració del grau de dificultat del procés d’emancipació 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

1 molt 
difícil 2 3 4 5 6 7 8

9 molt 
fàcil Ns/Nc Total

7 0 0 3 6 0 3 1 4 0 24
29,17 0,00 0,00 12,50 25,00 0,00 12,50 4,17 16,67 0,00 100,00
65 18 21 22 40 20 43 18 43 1 291

22,34 6,19 7,22 7,56 13,75 6,87 14,78 6,19 14,78 0,34 100,00
72 18 21 25 46 20 46 19 47 1 315

22,86 5,71 6,67 7,94 14,60 6,35 14,60 6,03 14,92 0,32 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

29,17

0,00 0,00

12,50

25,00

16,67

0,004,17

12,50

0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

22,34

6,19 7,22 7,56

13,75 14,78

0,34
6,19

14,78

6,87

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns /Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 molt 
difícil 2 3 4 5 6 7 8

9 molt 
fàcil Ns/Nc Total

46 7 8 15 21 7 20 12 26 0 162
28,40 4,32 4,94 9,26 12,96 4,32 12,35 7,41 16,05 0,00 100,00
26 11 13 10 25 13 26 7 21 1 153

16,99 7,19 8,50 6,54 16,34 8,50 16,99 4,58 13,73 0,65 100,00
72 18 21 25 46 20 46 19 47 1 315

22,86 5,71 6,67 7,94 14,60 6,35 14,60 6,03 14,92 0,32 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

28,40

4,32 4,94

9,26

12,96
16,05

0,00
7,41

12,35

4,32
0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

16,99

7,19
8,50

6,54

16,34

13,73

0,65
4,58

16,99

8,50

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns /Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 molt 
difícil 2 3 4 5 6 7 8

9 molt 
fàcil Ns/Nc Total

21 12 10 2 10 6 7 2 1 0 71
29,58 16,90 14,08 2,82 14,08 8,45 9,86 2,82 1,41 0,00 100,00
10 2 3 0 4 0 2 0 2 1 24

41,67 8,33 12,50 0,00 16,67 0,00 8,33 0,00 8,33 4,17 100,00
31 14 13 2 14 6 9 2 3 1 95

32,63 14,74 13,68 2,11 14,74 6,32 9,47 2,11 3,16 1,05 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

29,58

16,90
14,08

2,82

14,08

1,41 0,002,82

9,868,45

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

41,67

8,33
12,50

0,00

16,67

8,33 4,170,008,330,00
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ns/Nc
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SITUACIÓ EN EL MOMENT DE L’EMANCIPACIÓ  
Variable:  nivell d’instrucció en el moment de l’emancipació  

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  
 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 
 

 

 
  

Primària 
incompleta EGB Batxillerat

FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS Diplomatura Llicenciatura 3er cicle Total

0 8 9 1 2 1 3 0 24
0,00 33,33 37,50 4,17 8,33 4,17 12,50 0,00 100,00

3 66 45 29 52 45 50 1 291
1,03 22,68 15,46 9,97 17,87 15,46 17,18 0,34 100,00

3 74 54 30 54 46 53 1 315
0,95 23,49 17,14 9,52 17,14 14,60 16,83 0,32 100,00

edat de primera 
emancipació (15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

33%

38%

4%

8%

4%

13% 0%0%

Primària incompleta EGB
Batxillerat FP I o CFGM
FP II o CFGS Diplomatura
Llicenciatura 3er cicle

24%

15%

10%18%

15%

17%
0%1%

Primària incompleta EGB
Batxillerat FP I o CFGM
FP II o CFGS Diplomatura
Llicenciatura 3er cicle

Primària 
incompleta EGB Batxillerat

FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS

Diploma
tura

Llicenciat
ura 3er cicle Total

3 49 35 21 23 19 12 0 162
1,85 30,25 21,60 12,96 14,20 11,73 7,41 0,00 100,00

0 25 19 9 31 27 41 1 153
0,00 16,34 12,42 5,88 20,26 17,65 26,80 0,65 100,00

3 74 54 30 54 46 53 1 315
0,95 23,49 17,14 9,52 17,14 14,60 16,83 0,32 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

30%

22%13%

14%

12%
7%0%2%

Primària incompleta EGB
Batxillerat FP I o CFGM
FP II o CFGS Diplomatura
Llicenciatura 3er cicle

16%

12%

6%

20%
18%

27%

1%0%

Primària incompleta EGB
Batxillerat FP I o CFGM
FP II o CFGS Diplomatura
Llicenciatura 3er cicle

EGB Batxillerat
FP I o 
CFGM

FP II o 
CFGS

Diplomat
ura

Llicenciat
ura 3er cicle Ns/Nc Total

2 9 10 8 18 20 3 1 71
2,82 12,68 14,08 11,27 25,35 28,17 4,23 1,41 100,00
5 2 4 2 4 5 1 1 24

20,83 8,33 16,67 8,33 16,67 20,83 4,17 4,17 100,00
7 11 14 10 22 25 4 2 95
7,37 11,58 14,74 10,53 23,16 26,32 4,21 2,11 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

13%

14%

11%

25%

29%

4%1%3%

EGB Batxillerat
FP I o CFGM FP II o CFGS
Diplomatura Llicenciatura
3er cicle Ns/Nc

8%

17%
8%

17%

21%

4%4%
21%

EGB Batxillerat
FP I o CFGM FP II o CFGS
Diplomatura Llicenciatura
3er cicle Ns/Nc
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SITUACIÓ EN EL MOMENT DE L’EMANCIPACIÓ  
Variable: treball en el moment de l’emancipació 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  
 

 

 
 

Mostra no emancipada segons edat. 
 

 

 

Treballava No treballava Total
22 2 24
91,67 8,33 100,00

277 14 291
95,19 4,81 100,00

299 16 315
94,92 5,08 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

8%

92
%Treballava

No treballava

5%

95
%Treballava

No treballava

Treballava No treballava Total
150 12 162

92,59 7,41 100,00
149 4 153

97,39 2,61 100,00
299 16 315

94,92 5,08 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

7%

93
%Treballava

No treballava

3%

97
%Treballava

No treballava

Treballarà Total
71 71
100,00 100,00
24 24
100,00 100,00
95 95
100,00 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

100
%

Treballarà

100
%

Treballarà
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SITUACIÓ EN EL MOMENT DE L’EMANCIPACIÓ  
Variable:  treball en el moment de l’emancipació 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectua

ls

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administra

tius

Treb. 
serveis 

restauració,
…

Treb. 
Qualif. 

agràries i 
pesqueres

Artesans i 
treb. 

Qualif. 
indústries 

Operadors 
instal·lacio

ns i 
maquinàri

Treb. 
no 

qualif. Altres Ns/Nc Total
0 0 3 2 10 0 1 1 5 0 0 22
0,00 0,00 13,64 9,09 45,45 0,00 4,55 4,55 22,73 0,00 0,00 100,00

3 31 42 54 57 2 12 13 51 1 11 277
1,08 11,19 15,16 19,49 20,58 0,72 4,33 4,69 18,41 0,36 3,97 100,00

3 31 45 56 67 2 13 14 56 1 11 299
1,00 10,37 15,05 18,73 22,41 0,67 4,35 4,68 18,73 0,33 3,68 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

0% 14%

9%

44%

0%5%
5%

23%
0%0%0% 11%

15%

19%
22%

1%
4%

5%

18%

0%4%1%

Pers. 
directiu 

empreses i 

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectua

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administra

tius

Treb. 
serveis 

restauració,

Treb. 
Qualif. 

agràries i 

Artesans i 
treb. 

Qualif. 

Operadors 
instal·lacio

ns i 

Treb. 
no 

qualif. Altres Ns/Nc Total
2 9 20 26 44 1 8 4 30 0 6 150
1,33 6,00 13,33 17,33 29,33 0,67 5,33 2,67 20,00 0,00 4,00 100,00

1 22 25 30 23 1 5 10 26 1 5 149
0,67 14,77 16,78 20,13 15,44 0,67 3,36 6,71 17,45 0,67 3,36 100,00

3 31 45 56 67 2 13 14 56 1 11 299
1,00 10,37 15,05 18,73 22,41 0,67 4,35 4,68 18,73 0,33 3,68 100,00

edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)

6%

13%

17%

30%

1%
5%
3%

20%

0%4%1% 15%

17%

20%15%

1%3%

7%

17%

1%3%1%

Pers. 
directiu 

empreses i 
admin. P.

Tèc. i prof. 
científics i 
intel·lectual

s

Tèc. i 
prof. 

suport

Empleats 
administra

tius

Treb. 
serveis 
restaura
ció,…

Treb. 
Qualif. 

agràries i 
pesqueres

Artesans i 
treb. Qualif. 
indústries 
manuf.

Operadors 
instal·lacio

ns i 
maquinària

Treb. 
no 

qualif.
Forces 

armades Ns/Nc Total
1 16 10 8 5 0 2 4 2 2 21 71
1,41 22,54 14,08 11,27 7,04 0,00 2,82 5,63 2,82 2,82 29,58 100,00

0 6 2 2 1 1 3 1 2 1 5 24
0,00 25,00 8,33 8,33 4,17 4,17 12,50 4,17 8,33 4,17 20,83 100,00

1 22 12 10 6 1 5 5 4 3 26 95
1,05 23,16 12,63 10,53 6,32 1,05 5,26 5,26 4,21 3,16 27,37 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

23%

14%

11%7%0%3%
6%

3%
3%

29%

1%

26%

8%

8%
4%4%13%

4%

8%

4%

21%
0%

Pers. directiu empreses i admin. P.
Tèc. i prof. científics i intel·lectuals
Tèc. i prof. suport
Empleats administratius
Treb. serveis restauració,…
Treb. Qualif. agràries i pesqueres
Artesans i treb. Qualif. indústries manuf.
Operadors instal·lacions i maquinària,…
Treb. no qualif.
Altres
Ns/Nc
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SITUACIÓ EN EL MOMENT DE L’EMANCIPACIÓ  
Variable:  treball en el moment de l’emancipació 

 
Mostra emancipada segons l’edat. Actual  

 

 
 
 

Mostra emancipada segons edat en el moment de l’emancipació.  

 

 
 
 

Mostra no emancipada segons edat. 

 

 

Indefinit Temporal Autònom
Pràctiq

ues Negre
Fixe 

discontinu Ns/Nc Total
9 11 0 0 2 0 0 22

40,91 50,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 100,00
145 97 23 2 5 3 2 277
52,35 35,02 8,30 0,72 1,81 1,08 0,72 100,00
154 108 23 2 7 3 2 299
51,51 36,12 7,69 0,67 2,34 1,00 0,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

50%

0%0%9%
0%0%

41%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Negre Fixe discontinu
Ns/Nc

35%

8%1%2%1%1%

52%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Negre Fixe discontinu
Ns/Nc

Indefinit Temporal Autònom
Pràctiq

ues Negre
Fixe 

discontinu Ns/Nc Total
67 62 12 0 6 2 1 150
44,67 41,33 8,00 0,00 4,00 1,33 0,67 100,00
87 46 11 2 1 1 1 149
58,39 30,87 7,38 1,34 0,67 0,67 0,67 100,00
154 108 23 2 7 3 2 299
51,51 36,12 7,69 0,67 2,34 1,00 0,67 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

41%

8%0%4%
1%1%

45%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Negre Fixe discontinu
Ns/Nc

31%

7%1%1%1%1%

58%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Negre Fixe discontinu
Ns/Nc

Indefinit Temporal Autònom
Pràctiq

ues Negre Ns/Nc Total
56 4 4 1 0 6 71
78,87 5,63 5,63 1,41 0,00 8,45 100,00
18 0 4 0 1 1 24
75,00 0,00 16,67 0,00 4,17 4,17 100,00
74 4 8 1 1 7 95
77,89 4,21 8,42 1,05 1,05 7,37 100,00

edat de primera emancipació 
(15-24 anys)
edat d'emancipació estable 
(25-34 anys)

6%
6%1%0%

8%

79%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Negre Ns/Nc

0%
17%

0%4%4%

75%

Indefinit Temporal
Autònom Pràctiques
Negre Ns/Nc
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Fruit de les passejades vespertines, de les
desesperants i improductives recerques

de pis, en tant que habitatge digne i
assequible (o econòmic), per a les

mileuristes i precàries butxaques joves en
sorgeix aquesta tesi. I és que en la nostra

recerca tot s'hi val, pisos o cases ja sigui
de lloguer, de masoveria urbana, per a

rehabilitar,... utilitzant tot tipus de mètodes
des del contacte directe amb propietaris

de pisos i cases abandonades fins al
tracte amb les immobiliàries.

Amb ànims de trobar solució a aquesta
problemàtica que afecta al conjunt de
joves s'inicia aquesta tesi doctoral. Una
reflexió sobre el procés d'emancipació

amb l'objectiu de determinar els factors
que més el dificulten per, alhora, proposar

diferents solucions. Per una gestió social
de l'habitatge que faciliti el primer accés i

que ofereixi un més ampli ventall de
possibilitats per al conjunt de la població

independentment de l'edat, però sobretot
per a aquelles persones que disposen de

pocs recursos.




