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marc teòric referents

- imaginari social de la propietat 
- valor de l’expectativa Roca (2008)
- estratègies de producció d’habitatge Capel (1975)
- renda permanent Friedman (Garcia-Duran (1993)

- segona transició demogràfica.
formes de convivència i cohabitació

- teoria dels canvis familiars: Beck (1998); López (2003)
(formació, dissolució i organització)

- el procés d’emancipació
- motius del retard de l’emancipació Leal (1997); Miret (1997)

- l’habitatge
- valor d’ús vs valor de canvi Harvey (1979)

- polítiques d’habitatge 
- funció social de la propietat
- polítiques d’habitatge >2004 Trilla (2007); Clavell (2007)
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• social
desig d’emancipació
nivell de satisfacció personal
situació familiar
llibertats a la llar familiar
nivell d’estudis (acabats/inacabats)

dimensió
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II. marc teòric

• econòmica
situació laboral (estabilitat/precarietat)
tipus de contracte (fixe/temporal)
nivell econòmic (ingressos)

• mercat immobiliari
habitatges lliures/protegits
habitatges de lloguer/compra
preu de compra/lloguer
cost d’accés al mercat d’una llar jove
esforç econòmic



quins factors condicionen el procés d’emancipació?
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quins factors condicionen el procés d’emancipació?
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IV. hipòtesi

hipòtesis

econòmica / social
precarietat laboral i situació
socioeconòmica dificulten l’accés a 
l’habitatge i retarden l’emancipació
i converteixen el cost d’accés a 
l’habitatge en un esforç superior 
per les llars joves

mercat immobiliari
les característiques i la 
rigidesa del mercat residencial 
i l’elevat cost retarden 
l’emancipació, que prefereix la 
compra al lloguer

estratègies:
estratègies i 
consolidació de 
l’emancipació en     
funció de l’edat



V. rmb:
anàlisi quantitativa a partir de dades secundàries 
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esforç econòmic
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model explicatiu de l’esforç econòmic
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VII. anàlisi maresme dades secundàries

• població jove maresme > rmb
• parc d’habitatges ≠ necessitats:

• 30% parc unifamiliar
• 16% secundaris + 13% vacant
• 3,8% habitatges protegits 2000-2005
• 20% joves – 17% adults viuen en habitatges de lloguer 
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Total

joves

variables objectives

sexe
• les dones s’emancipen abans
• el 63% de la mostra emancipada són dones
edat (edat mitjana: 27,6 anys)
• mostra emancipada (emancipació): 24 anys
• mostra emancipada (actual): 29,3 anys
• mostra no emancipada: 22 anys
emancipació
• 65% voldria emancipar-se ara (35% <2anys)

(56% <25 anys; el 92% dels >25 anys)
estudis / feina
• mostra emancipada: nivell d’instrucció baix (30% >batxillerat); tx atur elevada (21% no treballa); 

categoria socioprofessional més baixa com més jove és la persona però més estable
• mostra no emancipada: nivell d’instrucció inferior, més precarietat laboral i temporalitat contractual
ingressos
• mostra emancipada: ingressos mitjans 1.093€/mes (1.004€ primària / 1.189€ estable)
• mostra no emancipada: ingressos mitjans 682€/mes (574€ primària / 982€ estable)
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llars

estructura de la llar

• les llars joves tenen una tipologia diversa, però p redomina la parella: llars >25anys
83% parella 
11% unipersonals 
6% amics/companys de pis

• la convivència en parella és menys significativa a les llars més joves (<25anys):
52% parella 
22% unipersonals 
26% amics/companys de pis

• la mostra no emancipada té un ideal de convivència m és divers:
38% parella 
30% unipersonals 
31% amics/companys de pis

matrimoni i descendència

• parella vs matrimoni: no s’aprecia correlació (només la meitat estan casades)
• parella vs descendència:

s’aprecia una correlació positiva entre matrimoni i descendència (incrementa amb l’edat)
el fet que la correlació sigui baixa posa de manifest l’existència de fills/es extramatrimonials
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característiques de l’habitatge

habitatge actual

règim de tinença
• predomina la propietat (71%) al lloguer (23%)
• la mostra no emancipada prefereix la propietat

característiques
• tipologia predomini habitatge plurifamiliar (84%)
• mostra no emancipada més optimista (79% pl.)

• superfície mitjana: 89m2
només un 1% <45m2, el 35% 90-120m2 i l’11%>120m2

• mostra no emancipada més pessimista: 79m2

• predomini 3 i 4 habitacions (48% i 21%) (>edat)

• no emancipats habitatges més petits 2 i 3 hab.

• quota mitjana 679€/mes

• mostra no emancipada més optimista: 653€/mes

• perspectiva : 36% habitatge per futur (62% present)

• mostra no emancipada més optimista: 50,5% 

habitatge ideal

característiques
• tipologia predomini habitatge unifamiliar (60%)

en detriment de l’habitatge plurifamiliar
en renglera poc pes (8%) i poc desitjat (13%)

• superfície mitjana: 108m2
0% <60m2, el 53% 90-120m2 i el 33%>120m2

• predomini 3 i 4 habitacions (23% i 58%) (0% <2h)

• quota mitjana 500€/mes

• mostra no emancipada més optimista: 492€/mes

• perspectiva 86% voldria un habitatge per al futur

i només el 35% dels habitatges actuals ho són
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característiques de l’habitatge

habitatge de propietat

• tipologia predomini habitatge plurifamiliar (83%)

• superfície mitjana: 87m2

• habitatges més grans, predominen els de 

3 i 4 habitacions (33% i 24%) 

• quota mitjana 750€/mes amb diferències segons el 
moment de l’emancipació:
edat d’emancipació primària (<25a): 805€
edat d’emancipació estable(>25a): 720€

• finançament : hipoteques a 30-40 anys (8,5% >40a)
mostra no emancipada espera hipoteques >40 anys

• percepció de l’esforç econòmic :
edat emancip. primària (<25a): 56% permissible
edat emancip. estable(>25a): 62% permissible

mostra no emancipada: 30% permissible

• perspectiva : major perspectiva de futur
el 73% no canviaria d’habitatge i els que ho farien 
seria per un de més gran, millor o més econòmic

habitatge de lloguer

• tipologia predomini habitatge plurifamiliar (89%)

• superfície mitjana: 78m2

• habitatges més petits, predominen els de 

2 i 3 habitacions (39% i 35%)

• quota mitjana 577€/mes amb diferències segons 
el moment de l’emancipació:
edat d’emancipació primària (<25a): 630€
edat d’emancipació estable(>25a): 517€

• lloguers : de 5 anys (61%) i d’1 any (20%)
el 52% necessitaven aval 

• percepció de l’esforç econòmic :
edat emancip. primària (<25a): 72% permissible
edat emancip. estable(>25a): 74% permissible
mostra no emancipada: 55% permissible

• perspectiva
el 50% no canviarien d’habitatge i els que ho 
farien seria per un de propietat
el 81% preferiria un habitatge de propietat
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característiques de l’habitatge

habitatge protegit i social

coneixement
• gairebé la meitat de la mostra no coneix els habitatges protegits de l’administració

(41% mostra emancipada i 46% mostra no emancipada)

• només la cinquena part de la mostra coneix les borses de lloguer i els ajuts per al pagament del lloguer
(23% mostra emancipada i 18% mostra no emancipada; d’aquests s’hi ha inscrit només el 15%)

opcions
• gairebé la totalitat de la mostra viuria en un habitatge de protecció oficial de compra 

(85% mostra emancipada i 88% mostra no emancipada) 

• es redueix en el cas del lloguer, sobretot la mostra emancipada
(49% mostra emancipada i 75% mostra no emancipada) 

• es redueix més en el cas d’habitatges amb serveis comuns, sobretot la mostra emancipada i amb l’edat
(34% mostra emancipada i 42% mostra no emancipada)

opinió
• opinions majoritàriament positives: “estan bé” i “n’haurien de fer més”

(27% i 37% mostra emancipada i 37% i 39% mostra no emancipada, respectivament) 

• opinions negatives: “no especif.”, “condicions d’accés restrictives” i “no confia en el sistema adjudicació”
(13%, 8% i 5% mostra emancipada i 6% i 2% mostra no emancipada, respectivament) 

• només un 3% de la mostra té una opinió negativa per qüestions estructurals!! “molt petits”
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regressió logística

determinants objectius de l’emancipació
factors determinants: factors limitadors:
- edat - nivell d’estudis en el moment de l’emancipació
- ingressos 
- contracte laboral 

variables objectives

 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 

 
 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 

 (ambdues regressions expliquen el 70% de la mostra, probabilitat d’encert del 50%)
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regressió logística

determinants subjectius de l’emancipació
factors determinants: factors limitadors:
- poca dificultat en el procés d’emancipació - dificultat per trobar habitatge
- control familiar (companyies, llocs,...) - oferta d’habitatge no s’ajusta a les necessitats
- llibertat per portar la parella a casa esporàdicament - acabar els estudis abans d’emancipar-se

- tenir amics o companys de pis
- tenir accés a un habitatge assequible
- ajuda familiar

variables subjectives
 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

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 

Pas 
9(i) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Constant 4,883 1,009 23,410 1 ,000 131,96 

 (explica el 85% de la mostra amb una probabilitat d’encert del 52%)
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VIII. anàlisi del maresme dades primàries
regressió logística

determinants de l’emancipació
factors determinants: factors limitadors:
- edat - tenir feina
- poca dificultat en el procés d’emancipació - acabar els estudis abans d’emancipar-se
- tenir parella
- ingressos
- control familiar (companyies, llocs,...) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
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 

Pas 
7(g) 
  
  
  
  
  
  
  

Constant -5,980 1,621 13,606 1 ,000 ,003 

 

regressió conjunta

(explica el 72% de la mostra amb una probabilitat d’encert del 70%)
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VIII. anàlisi del maresme dades primàries
classificació de l’emancipació

  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 

 

cluster 1 (36% mostra) cluster 2 (26% mostra) cluster 3 (38% mostra)

+ estudis i feina - estudis i feina
+ tenir parella/companys de pis + tenir parella - casar-se i ajuda de la família
- habitatge (preu/accés) - habitatge/compartir despeses + habitatge i cost: preu i accés

percepció dels factors més influents en l’emancipaci ó (k-medias pr. 5)

3,9 1,9 2,5 2,8

4,7 3,1 4,1 4,0

3,4 1,6 4,6 3,4

3,9 2,1 4,7 3,7

3,7 2,4 2,1 2,7

4,4 3,6 2,7 3,6

3,5 2,1 1,2 2,3

2,1 1,9 1,9 2,0

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
famil ia?

P.05.f. Tenir parella?

P.05.g. Casar-te?

P.05.h. Tenir
amics/companys de pis?

Media

1

Media

2

Media

3

Número inicial de casos

Media

 

Total de
tabla
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VIII. anàlisi del maresme dades primàries
classificació de l’emancipació

  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 

 

cluster 1 (38% mostra) cluster 2 (13% mostra) cluster 3 (49% mostra)

+ llibertats individuals - llibertats individuals + llibertat en relació a la parella
- llibertat  social/parella - llibertats parella + llibertats individual i control moderat
- control + control - control

percepció de les relacions familiars a la llar d’ori gen (k-medias pr. 7)

8,1 4,4 7,7 7,4

8,6 4,0 8,6 8,0

5,3 4,6 7,2 6,1

7,4 4,6 8,1 7,4

4,5 5,8 6,4 5,6

7,9 4,6 8,1 7,6

5,7 4,6 7,7 6,5

5,0 5,5 8,0 6,6

2,0 2,9 5,4 3,9

4,3 5,6 6,9 5,7

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 familia?

P.07.h. Portaves la
parella a casa
esporàdicament?

P.07.i . Portaves la
parella a dormir a casa?

P.07.j . Des que t'has
emancipat la relació ha
mil lorat?

Media

1

Media

2

Media

3

Número inicial de casos

Media

 

Total de
tabla
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IX. conclusionsàmbit

social • dimensions socials – tipologies d’emancipats
• dificultat i percepció – limita i explica la no emancipació

econòmica

immobiliària

estratègia

propostes
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IX. conclusions

social

• precarietat – accés habitatge
• estratègies per reduir l’esforç econòmic – convivència

econòmica

immobiliària

estratègia

propostes

àmbit

• dimensions socials – tipologies d’emancipats
• dificultat i percepció – limita i explica la no emancipació
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IX. conclusions

social

• esforç econòmic propietat > lloguer (quantitativament subjectivament)
• imaginari social de la propietat
• habitatge real ≠ habitatge desitjat – expectativa canvi

econòmica

immobiliària

estratègia

propostes

àmbit

• dimensions socials – tipologies d’emancipats
• dificultat i percepció – limita i explica la no emancipació

• precarietat – accés habitatge
• estratègies per reduir l’esforç econòmic – convivència
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IX. conclusions

social

econòmica

immobiliària

estratègia • classificació de l’emancipació en diferents estratègies
estructura llar – habitatge

propostes

àmbit

• dimensions socials – tipologies d’emancipats
• dificultat i percepció – limita i explica la no emancipació

• precarietat – accés habitatge
• estratègies per reduir l’esforç econòmic – convivència

• esforç econòmic propietat > lloguer (quantitativament subjectivament)
• imaginari social de la propietat
• habitatge real ≠ habitatge desitjat – expectativa canvi
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IX. conclusions

social • dimensions socials – tipologies d’emancipats
• dificultat i percepció – limita i explica la no emancipació

• precarietat – accés habitatge
• estratègies per reduir l’esforç econòmic – convivència

• esforç econòmic propietat > lloguer (quantitativament subjectivament)
• imaginari social de la propietat
• habitatge real ≠ habitatge desitjat – expectativa canvi

• diversitat emancipació – mercat d’habitatge restringit
• diversificació i flexibilitat oferta – (re)habilitació i regeneració urbana
• solucions integradores: sociologia / urbanisme / arquitectura

econòmica

immobiliària

estratègia • classificació de l’emancipació en diferents estratègies:
estructura llar – habitatge

propostes

àmbit
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X. propostes
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