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Nota de premsa 

 

El volum número 34 de la col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació ”la 

Caixa” fa palès que la crisi econòmica accentua el retard de l’emancipació i 

la independència econòmica dels joves 

 

Set de cada deu joves espanyols d’entre 20 i 
29 anys viuen amb els pares  

 

• El fet d’emancipar-se tard és característic dels joves espanyols, en 

comparació amb la resta de joves europeus. El 67,4% dels joves 

espanyols d’entre 20 i 29 anys viu amb els pares. 

• El context econòmic ha accentuat la dependència juvenil de la família a 

Espanya. Mentre que l’any 2005, el 40,7% dels joves de 16 a 34 anys 

encara vivia amb els pares, l’any 2011 aquesta xifra era del 44,1%. 

• En els últims quatre anys, el percentatge de llars habitades per joves 

ha passat de ser el 16,4% (2008) al 14,5% (2011). 

• La situació laboral és un factor determinant per poder emancipar-se. 

L’any 2011, el 44,4% dels joves de 20 a 24 anys estava a l’atur i el 

58,6% dels ocupats tenia un contracte temporal. 

• La precarietat laboral provoca que, fins que els joves no treballen, no 

es poden independitzar. El 18,7% dels joves ocupats de 30 a 34 anys i 

el 43,9% dels de 25 a 29 anys encara viu amb els pares. 

• L’efecte d’emancipar-se tard alenteix la formació de la parella i el 

naixement del primer fill. L’any 2009, l’edat mitjana de la dona quan 

tenia el primer fill era de 31 anys a Espanya, i el 60% dels infantaments 

eren de pares majors de 30 anys. Es tracta de la mitjana d’edat més 

elevada de l’Europa dels 15. 

• La despesa en joventut a Espanya és el 2,9% de tota la despesa social, 

mentre que al Regne Unit  és del 6,6% i a Dinamarca, del 6,5%. 

• Els joves espanyols manifesten certa desconfiança en els polítics (els 

puntuen amb un 2,8 sobre 10) i valoren negativament la gestió dels 

serveis públics (més del 50% la considera poc satisfactòria o gens 

satisfactòria). 
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Madrid, 10 de juliol de 2012. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 
”la Caixa”; Rosa Maria Molins, directora de l’Àrea de Beques i Estudis Socials 
de la Fundació ”la Caixa”; Almudena Moreno, coordinadora de l’estudi, doctora 
en Sociologia per la Universitat de Barcelona, professora de la Universitat de 
Valladolid, i Antonio López, autor de l'estudi i catedràtic de Treball Social i 
Serveis Socials a la UNED, han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid el 
volum 34 de la col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” La 

transició dels joves a la vida adulta. Crisi econòmica i emancipació tardana.  
 
L’informe exposa la situació actual dels joves a Espanya en comparació amb la 
d’Europa. En aquest sentit, posa de manifest que la conjuntura econòmica 
actual accentua el model espanyol d’emancipar-se tard, on la família d’origen 
desenvolupa un paper fonamental per neutralitzar el risc d’exclusió social.  
 
Emancipació tardana i dependència familiar 

 

La difícil conjuntura econòmica accentua la pauta del fet d’emancipar-se tard 
entre els joves espanyols. A Espanya, actualment abandonen la llar familiar a 
l’entorn dels 29 anys mentre que, en països com Finlàndia, als 23 anys. 
 
Actualment, el 67,4% dels joves espanyols d’entre 20 i 29 anys viu amb els 
pares. Si ens fixem en els joves menors de 30 anys, són més de la meitat 
(55%), en comparació amb el 24% de finlandesos. 
 
Les dates evidencien que el percentatge de joves emancipats de 16 a 34 anys 
va passar del 44,8% l’any 2007 al 44,1% l’any 2011, i això suposa una 
baixada lleugera, sobretot si es compara amb el de l’any 2005: 40,7%. 
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En relació amb aquesta tendència, cal destacar la repercussió que han tingut la 
crisi i la desocupació en moltes llars habitades per joves que, com que no 
poden pagar l’hipoteca o el lloguer de l’habitatge, han hagut de tornar a la casa 
familiar. Una evidència d’aquest fet és que, en els últims quatre anys, hi ha 
hagut una baixada del percentatge de llars de joves: ha passat del 16,4% l’any 
2008 al 14,5% l’any 2011. 
 
Les pautes d’emancipació dels joves europeus tenen diferències substantives 
segons el país de residència. Els joves del nord d’Europa abandonen abans la 
llar familiar per seguir trajectòries residencials que no sempre s’associen al fet 
de conviure en parella o formar una família, mentre que la majoria dels joves 
espanyols se’n van més tard de casa i amb l’objectiu de viure en parella i tenir 
fills. De fet, a Suècia, el 33,1% dels homes i el 23,4% de les dones joves viuen 
sols després d’emancipar-se, en comparació amb el 3,5% dels homes i l’1,6% 
de les dones a Espanya. La cohabitació també és una pràctica generalitzada 
entre els joves suecs de trenta anys sense fills (81,5%), però no entre els 
espanyols (27,4%). 
 
No obstant això, les expectatives i els valors dels joves europeus són 
pràcticament similars en tots els països. Per exemple, l’edat que es considera 
ideal per abandonar la llar familiar se situa entre els 20 i els 21 anys en tots els 
països estudiats. 
 
La causa de les diferències en el comportament dels espanyols és que el fet 
d’independitzar-se està supeditat a l’estabilitat laboral i econòmica, mentre que 
els coetanis europeus no condicionen tant la sortida de la llar familiar a aquests 
elements. Això s’explica, segons els autors d’aquest informe, perquè “a 
Espanya hi ha una preferència cultural i social que associa la formació de la 
família amb l’estabilitat econòmica a causa, sobretot, de la manca d’ajudes 
institucionals. Així, la protecció de la família i el sentiment de pertinença al grup 
alleugen la frustració davant de les dificultats laborals i econòmiques que 
impedeixen la formació de la parella i de la família. Per tot això, el que realment 
és un marcador d’entrada en la vida adulta dels joves espanyols és el fet de 
tenir feina”. 
 

La causa: increment de la desocupació juvenil i la precarietat laboral 

 

La situació laboral és un factor determinant per tal d’emancipar-se. La crisi ha 
accentuat la destrucció de treball, fonamentalment entre els joves. Espanya, 
amb Grècia i Itàlia, té el percentatge més reduït de joves ocupats, tant nois com 
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noies. L’any 2011, el 18% dels joves espanyols de 25 a 29 anys i el 44,4% dels 
joves de 20 a 24 anys estava a l’atur, en comparació amb el 5,2% i el 2,8% dels 
joves holandesos d’aquestes edats amb la mateixa formació. I segons les 
dades del primer trimestre de l’EPA del 2012, la taxa d’atur dels joves menors 
de 25 anys arriba al 52%. 
 
A més, en els últims anys s’ha produït un increment significatiu dels contractes 
temporals. Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa, en els joves 
espanyols d’entre 20 i 29 anys, aquesta mena de feines suposava el 46,6% de 
l’ocupació total l’any 2011, i el 58,6% dels joves ocupats d’entre 15 i 24 anys 
tenien un contracte temporal l’any 2010, en comparació amb el 21,1% dels 
joves danesos. Aquesta precarietat laboral provoca que, fins i tot els joves que 
treballen, no es puguin independitzar. El 18,7% dels joves ocupats de 30 a 34 
anys i el 43,9% dels de 25 a 29 anys encara viu amb els pares. 
 

 
L’educació és un factor determinant en l’estabilitat econòmica dels joves. Com 
més alt és el nivell d’estudis, més gran és el percentatge dels ocupats en tots 
els països de referència. No obstant això, a mesura que puja el nivell d’estudis, 
el percentatge dels joves emancipats baixa lentament. De fet, el 40,5% dels 
joves amb edats entre els 25 i 29 anys amb estudis superiors s’ha emancipat, 
en comparació amb el 54,9% dels joves amb estudis primaris de la mateixa 
edat que va començar a treballar molt abans.  
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Una dada reveladora de la precària situació laboral dels joves espanyols entre 
15 i 35 anys és que, l’any 2011, el 68% estava disposat a treballar en qualsevol 
altre país europeu. 
 
D’altra banda, les dades també permeten constatar que s’ha produït una 
baixada lleugera en la taxa d’abandonament prematur des de l'any 2008, 
passant del 31,9% al 26,5% el 2011, fet que es podria interpretar com un efecte 
del context econòmic actual, que ha tornat aquests joves al sistema educatiu 
amb la finalitat de buscar noves oportunitats. 
 
La sobrequalificació és un altre fenomen que cal destacar. Segons les dades 
de l’Eurostat del 2011, el 33% dels homes i el 29% de les dones a Espanya 
estava sobrequalificat en relació amb l’ocupació que duia a terme, mentre que 
la ràtio mitjana de la UE27 se situava al 19%, tant per a homes com per a 
dones. 
 
La conseqüència: es retarda la formació de la família 

 

Segons aquest estudi, l’efecte d’emancipar-se tard alenteix també la formació 
de la parella i el naixement del primer fill. L’any 2009, l’edat mitjana de les 
dones espanyoles tenien el primer fill era de 31 anys a Espanya i el 60% dels 
infantaments eren de pares majors de 30 anys.   
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Tot i que s’ha incrementat lleugerament la fecunditat en aquest col·lectiu per 
l’efecte positiu de la immigració, se situa molt per sota de la dels coetanis 
europeus. 
 
La mitjana d’edat de l’infantament del primer fill a Espanya és la més elevada 
dels països de l’Europa dels 15 i de les més altes de l’Europa dels 27. L’any 
2009, el 51% dels nens nascuts en l’Europa dels 27 tenien pares menors de 30 
anys. 
 
Actualment, els joves espanyols emancipats entre els 16 i els 34 anys que 
viuen en parella i amb fills són un 58,2%, mentre que els que viuen en parella i 
sense fills són un 39,3%. Les llars monoparentals de joves suposen tan sols el 
2,5%.  
 
Escassetat de polítiques de joventut i de serveis socials  

 

En aquest sentit, si bé un des objectius de l’Estratègia Europea per als Joves 
(2010-2018) és concentrar-se en el col·lectiu, Espanya, juntament amb 
Luxemburg, Grècia, Àustria, Portugal i Itàlia, és un dels països que menys 
cobertura pública els ofereix: la despesa social que es destina als joves, com a 
percentatge de la despesa social total, és del 2,9%, en comparació amb països 
com el Regne Unit (6,6%) o Dinamarca (6,5%). 
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No obstant això, tot i els efectes de la crisi, el percentatge de joves usuaris dels 
serveis socials és deficitari; d’aquesta manera, l’any 2009 amb prou feina 
representava l’1,18%. Aquesta dada es pot explicar per la desconfiança que 
tenen els joves en les institucions públiques i els polítics, especialment en 
aquests últims, que puntuen amb un 2,8 sobre 10). A més, el 51% i el 51,7% 
dels joves de 18 a 24 i de 25 a 34 anys, respectivament, considera que la 
gestió dels serveis públics és poc satisfactòria o gens satisfactòria. 
L’accés limitat dels joves a les prestacions socials ha redundat en un increment 
del risc de pobresa i exclusió social entre els joves, que ha passat del 23,6% 
l’any 2008 al 30,6% l’any 2010. 
 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
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Sobre els autors 

 
Aquest volum 34 de la col·lecció d’Estudis Socials s’ha dut a terme sota la 
coordinació i la responsabilitat científica dels autors següents: 
 

• Almudena Moreno Mínguez: professora titular de sociologia a la 
Universitat de Valladolid. Doctora en sociologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, és autora de nombroses publicacions sobre 
joves, canvi familiar, estats del benestar i situació de la dona. Ha fet 
estades en les universitats d’Oxford, Torí, Chicago i Göteborg. 

 
• Antonio López Peláez: catedràtic de treball social i serveis socials a la 

UNED. Doctor en sociologia i en filosofia, les investigacions que duu a 
terme se centren a analitzar els problemes socials, les metodologies 
d’intervenció social i els efectes de les noves tecnologies en la 
ciutadania i el treball social. Ha estat investigador visitant en les 
universitats de Califòrnia, Potsdam i l’Americana. És director de 
Comunitania. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias 

Sociales.  
 

• Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo: professora ajudant de treball 
social i serveis socials a la UNED. Doctora en treball social i llicenciada 
en psicologia, les recerques que duu a terme se centren a analitzar els 
problemes socials en les famílies, joventut i infància, i en les 
metodologies d’intervenció social. Ha estat investigadora visitant en les 
universitats de Califòrnia i Potsdam. 
 


