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1. Resum  

 

El treball que he dut a terme és un estudi d’investigació sobre el problema de 

l’habitatge. Aquest problema afecta a nivell mundial . El treball està enfocat com a s’ha 

ocasionat aquesta problemàtica i  més concretament a la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears. Especialment com afecta el col·lectiu de a les famílies amb menors a 

càrrec.  

Aquest treball està compost per la introducció que contextualitza la problemàtica de 

l’habitatge i la justificació del perquè vaig elegir aquesta temàtica alhora d’elaborar el 

meu Treball de Fi de Grau. 

Al marc teòric s’exposa com s’ha ocasionat la problemàtica de l’habitatge i com ha 

afectat a diferents països, especialment de la Unió Europea. Els països que han sofert 

aquesta crisis, i com ha afectat a les persones amb pocs recursos i amb menors a càrrec, 

ja que són un dels col·lectius més afectats per no poder accedir a un habitatge digne i 

adequat. 

Per dur a terme la investigació he realitzat enquestes a les famílies del Servei d’Acollida 

Municipal per a Famílies de l’Ajuntament de Palma.  

 

 

2. Abstract 

 

The work I have carried out is a research study on the problem of housing as it affects 

the families with dependent children, both at European and national level, since we find 

that it is a problem in many affected countries for the economic crisis of 2008, more 

specifically in the Autonomous Community of the Balearic Islands. 

This work consists of the introduction that contextualizes the problem of housing and 

the justification of why I chose this issue at the same time to prepare my Final Project. 

The theoretical framework shows how housing problems have been caused and how it 

has affected different countries, especially the European Union. The countries that have 

suffered this crisis, and how it has affected people with few resources and with 

dependent children, since they are one of the groups most affected by not being able to 

access a decent and adequate housing. 

To carry out the research, I have carried out surveys of the families of the Municipal 

Reception Service of the Municipality of Palma. 
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3. Introducció.  

 

Les dificultats que es presenten per la majoria de població espanyola arrel de la crisis 

econòmica de 2008, fa que de cada cop més augmenti l’exclusió social a Espanya. 

Sobretot els col·lectius més desfavorables, com la gent major  i els infants, són els qui 

de cada cop més sofreixen les conseqüències de les dificultats econòmiques que 

presenta el país. 

L’elevat nombre de persones a l’atur, principalment joves i progenitors amb menors de 

16 anys al seu càrrec, es troben amb dificultats per poder satisfer les necessitats 

bàsiques i poder arribar a final de mes amb els recursos econòmics, això ha dut a que les 

polítiques d’habitatge s’adaptin a la realitat, creant programes i projectes per poder 

cobrir la demanda de la societat.  

Aquesta crisi apart d’augmentar el nombre de persones a l’atur, també ha fet que de 

cada vegada més els habitatges pugin més de preu per poder accedir a ells, tant de 

lloguer com de venta. Aquest encariment ha fet que augmenti el nombre de persones per 

habitatge de manera irregular, per aquest motiu hi ha més cases ocupades de forma 

il·legal, per no poder accedir a un habitatge digne i adequat com marca la llei. 

 

Arrel d’aquest problema que estem vivint actualment, he decidit investigar sobre 

aquesta línia temàtica, és per aquest fet que he realitzat les pràctiques dins el Servei 

d’Acollida Municipal per a Famílies de l’Ajuntament de Palma, on s’atenen famílies 

amb menors a càrrec. Considero interessant investigar les causes del perquè s’han trobat 

amb risc d’exclusió social, respecte a l’habitatge, amb les dificultats o oportunitats que 

es presenten des de el servei per emancipar-se i poder accedir a un habitatge digne. 
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4. Marc Teòric 

4.1. Problema de l’habitatge 

 

La problemàtica de l’habitatge que està present a l’actualitat és un problema a nivell 

mundial. Una de les principals causes és la crisis econòmica que afecta a molts de 

països, especialment a les persones en risc d’exclusió social o bé persones que es troben 

amb una situació de vulnerabilitat.  

 

Totes les persones tenen dret a tenir un lloc allà on viure, la falta de un habitatge digne  

implica que la persona no té cap sentiment de pertinença a cap lloc (UN, 2005). Així i 

tot, encara que aquest dret estigui present a nivell mundial, l’any 2010 un nombre 

superior a 1.000 milions de persones no podien gaudir d’un habitatge adequat 

(ACNUDH, 2010). Les causes de que les persones es trobin amb una situació irregular 

de l’habitatge són: fugir de les guerres, conflictes armats i persecucions (ACNUR, 

2015). Trobem més causes com: els desastres  naturals, el canvi global que afecta a les 

illes i zones costaneres, inundacions o la desertificació (Farbotko i Lazrus, 2012; UN, 

2009).  Com a conseqüència d’aquests diferents factors hi ha persones vivint de manera 

irregular al carrer. 

 

Cal destacar que els col·lectius més afectats són aquelles persones marginades 

socialment, els qui viuen en la pobresa, els pobles indígenes, les minories ètniques, les 

dones, els nens, les persones majors i persones amb discapacitat  (Langford i Halim, 

2008; Xarxa Cross, 2014; UN, 2009).  

 

4.1.1. Nivell Europeu 

 

Segons Carmen Trilla (2001), la majoria de països europeus estan afectats per diferents 

problemes per accedir a l’habitatge: 

- Una  de les principals dificultats és la falta de recursos econòmics de la població 

i els preus pocs accessibles. 

- El centre de les ciutats estan ocupats per persones majors o per col·lectius amb 

escassos recursos econòmics, causant un problema marginal a una zona de la 

ciutat. 
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- La demanda del lloguer de l’habitatge cada cop creix més, sobretot pels 

col·lectius amb recursos econòmics més baixos: joves, immigrants, famílies 

monoparentals, etc. 

 

Espanya i Irlanda són els dos països que tenen més dificultats per generar feina, ja que 

els dos presenten els majors índex d’atur dins la Unió Europea. Així i tot, Irlanda  té un 

mercat de treball més irregular que Espanya. Destacant que  Espanya té un mercat de 

feina dual, que combina les condicions precàries dels treballadors i els alts costs per 

acomiadar al treballador. D’aquesta manera, Espanya genera una estabilitat laboral, tot i 

que, comparant  amb França i Alemanya aquest són els que més disminueixen el risc de 

pobresa.  (Vecina & Bakhat, 13) 

 

En el gràfic que es representa a continuació es pot observar, l’evolució del preu de 

l’habitatge a nivell europeu a les dades recollides de 2015 a 2017, respecte dels 

diferents països, així com dificultats per accedir a l’habitatge.  

Com podem observar a la majoria de països europeus s’ha produït una pujada dels preus 

de l’habitatge, Espanya ha pujat un 6,7% els seus preus. Els països que menys han 

augmentat els preus són Italià, Xipre, Finlàndia, Noruega, entre altres.  A diferencia, 

dels països s’ha observat una pujada notable dels preus per accedir a un habitatge són 

Irlanda amb un  22,5%  i el segueix República Txeca  amb un 12,3%. 

 

Gràfic 1: Evolució del preu de l’habitatge a Europa 2015- 2017 (en %) 

 
Font: Eurostat (2019) 
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4.1.2. Nivell Estatal  

 

Com a ciutadans espanyols tenim dret a un habitatge, ja que a la Constitució Espanyola 

de 1978 en l’article 47 argumenta que la població espanyola ha de gaudir d’un habitatge 

digne i adequat. Per complir aquest dret, els poders públics tenen el deure  de promoure 

les condicions necessàries i establir les normes pertinents per tal de dur-lo a terme. 

 

Respecte el model residencial de l’estat Espanyol durant els darrers anys s’ha construït 

una producció massiva de l’habitatge, això ha causat una alta demanda per invertir 

sobre l’habitatge.  El mercat immobiliari ha estat el qui ha establert els preus  i l’accés a 

l’habitatge, ja que el ritme del creixement d’habitatges i els preus han pujat, sobretot en 

el període dels darrers anys de la crisis econòmica.  Els elevats preus són el resultat de 

la forta demanda de l’habitatge, cal destacar que les zones allà on els preus han crescut 

notablement són els llocs de costa (Pascual, 2018). 

 

Segons l’INE, els preus de l’habitatge abans de iniciar la crisis en els anys 2007 i 2008 

eren molt elevats, amb el començament de la crisis van baixar. En el transcurs de la 

crisis podem observar pujades i baixades constantment, però a  partir  l’any 2010 es va 

ocasionar una baixa molt pronunciada dels preus fins a l’any 2012. Des de 2013 a 2014 

va pujar notablement. De 2014 a 2018 es mantenen. 

 

Gràfic 2: Evolució del preu de l’habitatge a España 2007- 2018 (en %) 

 
Font: INE (2019) 

 

Dins l’estat Espanyol la crisis econòmica a 2008 va ocasionar una destrucció del treball, 

això va causar l’augment de la desocupació. Però cal destacar que en el període de 

creixement el nostre país ha estat el qui més ha generat i creat llocs de feina en 
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comparació a altres països. Tot i que s’ha de tenir en compte que l’activitat econòmica 

del país creix i decreix molt ràpidament. (Recio, 2009) 

 

Al 2014, la població espanyola estava especialment afectada per l’elevat nivell de 

desocupació, el descens de salaris i major temporalitat en els treballs. Aquests factors 

especialment afectava a la població amb sobrecàrrega econòmica per poder mantenir 

l’habitatge i això augmentava els retards en els pagaments. (Pascual, 2018) 

 

Al 2015 l’ estat Espanyol comença observar una  millorança. Segons l’INE va començar 

a baixar el percentatge de la taxa d’Atur, un 23, 78 % de la població es trobava 

desocupada. En els anys següents aquest percentatge va anar baixant notablement.  Així 

podem observar a la gràfica següent que de 2017 fins al principi del 2018 s’estableix 

envoltant del 16% de la població es troba desocupada.  Fins que actualment ens trobem 

que només el 14% de la població està dins la taxa de l’Atur.  

 

Gràfic 3: Taxa d’Atur de la població espanyola, més de 16 anys.(2015-2019) 

 

 
Font: INE (2019) 

 

Respecte els baixos salaris com podem observar a la gràfica que tenim a continuació, 

podem veure una desigualtat de gènere especialment amb els salaris. En els anys de la 

crisis, els salaris han estat més baixos els de les dones, així i tot actualment aquest 

salaris quasi no han augmentat. A 2013, les dones es comencen a recuperar 

lleugerament. 

 

Gràfic 4: Salari Anual, a temps complet i a temps parcial. Dones i Homes a 

Espanya (2009-2015) 
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Font: INE (2019) 

 

 

4.2. Problema de l’habitatge per persones amb pocs recursos 

 

La població més afectada per el problema de l’habitatge són principalment els 

col·lectius amb risc d’exclusió social: els joves, els immigrants, minories ètniques i 

persones amb discapacitat (Pascual, 2018). Això ocasiona que cada cop més trobem 

habitatges ocupats de forma irregular per aquets col·lectius, així com l’augment del 

nombre de persones per habitatge. 

 

Dins l’estat Espanyol, hi trobem persones amb un habitatge insegur o inadequat, com a 

conseqüència de la crisis econòmica. Els més afectats per aquesta problemàtica  solen 

ser famílies amb menors a càrrec, persones menors de 40 anys i majors de 65 anys, amb 

estudis bàsics, mitjans o universitaris, tant poden ser immigrants com autòctons, que 

estan a l’atur o amb feines precàries. (Alguacil, y otros, 2010) 

 

Segon Cabrera i Rubio, entorn a 20.000 persones viuen en el carrer o resideixen a 

allotjaments destinats per aquesta població en risc d’exclusió social, aquets allotjaments 

són: albergs, pisos tutelats i, amb poca mesura, pensions. 

L’habitatge és un be de difícil accés per aquests col·lectius, però també cal destacar la 

precarietat i inestabilitat dels allotjaments destinats per a ells. ( Cabrera & Rubio, 2008) 

 

 

 

 

Dones                                Homes 
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4.2.1. Famílies i Menors 

 

Les famílies amb menors a càrrec són uns dels col·lectius més afectats per no poder 

accedir a un l’habitatge, ja que tenir fills suposa més despeses i més dificultats a la hora 

de satisfer les necessitats. La crisis ha influït a les famílies i els infants per el seu grau 

de vulnerabilitat i per la situació de dependència en la que es troben les famílies. 

(Vecina & Bakhat, 2013) 

 

A partir de 2014 fins a 2017 el percentatge de persones que es veuen en dificultat de 

arribar a fi de mes,  ha disminuït de manera favorable. Així i tot, podem observar la 

gran diferencia que es presenta en el següent gràfic de les famílies monoparentals 

respecte a les famílies biparentals amb menors a càrrec. Les famílies monoparentals 

amb menors a càrrec són les qui tenen més dificultats. Al 2017, el 21,8% de les famílies 

que resideixen dins l’estat Espanyol són monoparentals, es troben amb dificultats per 

arribar a satisfer les seves necessitats bàsiques i poder arribar a fi de mes. 

 

En el gràfic que tenim a continuació de l’INE podem observar de manera més visual 

l’evolució que ha tingut aquestes famílies amb menors a càrrec, i la gran diferencia 

entre les famílies que estan compostes per un progenitor o dos progenitors. 

 

 Gràfic 5: Persones amb molta dificultat  (en %) per arribar a fi de mes i el tips de 

llar (2014-2017) 

 
 

 

Font: INE (2019) 

 

Segons Vecina i Bakhat en el 2013, Espanya és un dels països que trobem amb més  risc 

de pobresa, des de  les mesures que es prenen per poder suavitzar aquesta pobresa, 

Família monoparental amb 1 o més menors dependents. 
Família biparental amb 1 o més menors dependents.  
Altres llars amb menors dependents.  
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s’ofereix protecció a les persones que es troben amb més vulnerabilitat especialment els 

menors de edat i les persones majors. 

 

Trobem diferència amb famílies amb dos progenitors a càrrec o famílies monoparentals, 

ja que aquestes darrers es troben amb més dificultats a la vida quotidiana de poder 

cobrir despeses i tenen major risc d’exclusió social que la resta de nuclis familiars, al 

principi de la crisis  aquest risc va evolucionar de forma negativa.  Cal destacar, que els 

habitatges de famílies amb menors a càrrec d’origen extra-comunitari són els col·lectius 

més vulnerables. (Vecina & Bakhat, 2013) 

 

Segons l’INE a l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) podem observar que a en el 

començament de la crisis, els menors de 16 anys tenen una taxa elevada de pobresa, 

trobem que el sexe masculí es troba per davall el sexe femení alhora de parlar de 

pobresa. Al 2008 es troba amb un  27, 1% del sexe masculí comparant amb el 28,4% del 

sexe femení. L’any que més es va disparar la taxa de risc de pobresa del sexe femení va 

ser en el 2010 amb un 30,1%, desprès va  disminuir lleugerament. A l’any 2011 el sexe 

masculí va arribar a un 28,1% i en el 2012  a un 28,4%.  Com es pot visualitzar a la 

gràfica en tot moment  el sexe masculí menor de 16 anys sempre ha tingut més baixes 

taxes de pobresa que el sexe femení.  

  

Gràfic 6: Taxa de risc de pobresa menors de 16 anys (en %) 2008-2012. Enquesta 

de Condicions de vida (ECV) de l’NE (2019) 

 
 

Font: INE (2019) 

 

Dones                                Homes 
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Comparant la gràfica anterior amb el risc de pobresa de les persones de 30 a 44 anys 

(edat adulta), des de que va començar la crisis tan homes com dones el risc va 

augmentar notablement. A principi de la crisis el 15,6% de la població masculina es 

trobava en risc de pobresa i el sexe femení amb un 17,8%.  Durant els anys ha anat 

augmentant fins a 2012 que el sexe masculí arriba a un 21,3% i el sexe femení amb un 

22,8%, el llarg de la crisis s’ha pogut observar una evolució de persones que es troben 

en risc de pobresa. 

 

Gràfic 7: Taxa de risc de pobresa de 30- 44 anys (en %) 2008-2012. Enquesta 

de Condicions de vida (ECV) de l’INE (2019) 

 

 
 

 

Font: INE (2019) 

 

Com podem observar els menors de 16 anys en comparació a els adults de  30 a 44 

anys, els menors tenen en tot moment més risc de pobresa que una persona de mitja 

edat. S’han observat percentatges molt més elevats en tot moment. 

 

 

 

 

 

 

Dones                                Homes 
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5. Metodologia. 

 

Els objectius d’aquest treball és enfocar la problemàtica de l’habitatge amb la recerca 

bibliogràfica i contrastant dades, per així tenir una visió a nivell europeu i estatal dels 

problemes que estan sofrint la població, especialment famílies amb menors a càrrec. 

L’altre caire de l’estudi és  realitzar una investigació per estudiar el Servei d’Acollida 

Municipal  per a Famílies de l’Ajuntament de Palma, aquest servei treballa per donar 

resposta a aquesta problemàtica per el col·lectiu de famílies amb menors a càrrec. 

 

El Servei d’Acollida Municipal per a Famílies, la seva delimitació geogràfica correspon 

en el municipi de Palma, per atendre la població que dur empadronada al municipi 

mínim dos mesos, és un requisit essencial del servei com també tenir menors a càrrec. 

 

Les activitats i els serveis estan orientats per  oferir  una acollida residencial per 

situacions de emergència social, amb una durada màxima de dotze mesos. Cobrint les 

despeses de l’allotjament, higiene, alimentació, transport. I també és cobreix a partir de 

les intervencions amb els professionals. 

 

Els objectius generals que exposa la Regidoria  de Benestar i Drets Socials (2015) : 

- Pobresa Zero, amb especial atenció a la població infantil. Amb la principal 

objectiu es que cap família es pugui cobrir les despeses de llum, aigua, gas, 

menjar, material escolar.  Reforç del servei d’ajuda a domicili. 

- Oficina anta desnonament, assessoria jurídica, mediació amb les entitats 

bancaries. Amb el seguiment i acompanyament dels afectats. 

- Creació d’espais de feina conjunt amb les entitats del Tercer Sector, ampliant la 

seva participació en la presa de decisions del govern municipal. 

- Oferir a les persones acollides un pla individual d’inserció social, temporalitzat, 

que contempli de forma personalitzada i consensuada els objectius i les activitats 

que s’hauran de desenvolupar durant l’estada al Servei, per tal d’aconseguir la 

seva inserció social.   

 

Els perfils de la població que s’atenen són famílies monoparentals o amb els dos 

progenitors amb menors a càrrec ,en situació de dificultat puntuals, les quals no poden 

cobrir les seves necessitats bàsiques per la manca de recursos econòmics. També a part 



 14 

d’aquest tipus de població trobem a famílies amb menors a càrrec perden el seu llar per 

situacions d’emergència social que requereix l’allotjament d’urgència de caràcter 

temporal. (INTRESS, 2019) 

 

Per estudiar aquest servei, he realitzat enquesta en combinació de respostes tancades i 

obertes que recullen dades quantitatiu principalment, he agafat una mostra del 35% de 

les persones que resideixen en el Servei d’Acollida Municipal per a Famílies, per així 

poder estudiar la situació que han viscut abans de entrar del centre, quines expectatives 

tenen alhora de poder accedir a l’habitatge. Poder valorar si des de el servei hi ha hagut 

un canvi, si la seva  situació a millorat, es igual o pitjor del moment en que varen entrar 

en el servei. 

 

Cal destacar que volia realitzar les enquestes el màxim nombre de famílies possibles 

que resideixen a aquest servei, però això no ha estat possible. Així i tot, que moltes de 

elles no han volgut realitzar la enquesta, per diferents motius:  ja sigui per possible 

sentiment de vergonya, per les seves cultures son més reservat uns que altres o fins i tot 

per motius que desconeguts. Encara que les persones que han contestat l’enquesta han 

estat molt receptives i atentes amb el que es demanava. 

 

En el marc teòric, a la taxa de pobresa tant de els menors com dels adults  les dades 

trobades més recents han estat a  2012. 

 

 

6. Resultats 

 

Un dels programes que l’Ajuntament de Palma va posar en marxa i actualment encara 

està en actiu,  per poder cobrir les necessitats de les famílies amb pocs recursos que 

tenen dificultats per  poder accedir a un habitatge, és el Servei d’Acollida Municipal per 

a Famílies. Actualment té 14 famílies que resideixen dins les instal·lacions.  Alhora de 

dur a terme l’estudi i realitzar les enquestes per recollir la informació, he agafat una 

petita mostra de 4 famílies monoparentals amb menors de diferent edat, i una família 

biparental, el 33% dels que resideixen en el servei d’acollida han realitzat l’enquesta. 

Així com podem observar al gràfic següent: 
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Principalment el centre esta compost majoritàriament de famílies monoparentals allà on 

la mare és el cap de família, en el moment de realitzar l’estudi trobem que només 4 del 

total de famílies, són biparentals (29%) i la resta són monoparentals (71%). 

 
Respecte  les nacionalitats de les famílies que viuen en el servei,  ens trobem un nombre 

molt baix de famílies de nacionalitat espanyola, només 4 famílies, la resta són persones 

estrangeres moltes de elles sense permís de residencia ni treball dins l’estat Espanyol. 

Com podem veure a la gràfica següent: 
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Podem comprovar a la gràfica següent  les edats que els menors estan més afectats per 

el problema de l’habitatge.  En els resultats obtinguts de l’estudi les famílies més 

afectades són  famílies monoparentals i amb menors de 0 anys a 15 anys les que és 

troben principalment amb recursos més baixos i no poden cobrir les necessitats 

bàsiques. A partir de els 16 anys és troba un nombre molt més baix de famílies que es 

troben en risc. 

 
Com he exposat abans el predomini de famílies monoparentals és un nombre elevant, 

d’aquestes famílies quatre de elles tenen un menor a càrrec, tres de el total de les 

famílies monoparentals de les famílies tenen dos menors a càrrec, i tres de les famílies 

que resideixen en el centre tenen tres menors a càrrec.  I finament, de famílies 

biparentals amb un menor a càrrec en trobem  tres i amb dos menors a càrrec n’hi ha 
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una. Com hem observat les famílies biparentals estan representades un poc més de un 

quart del total de famílies que estan dins el servei d’acollida. 

 

 
 

L’edat dels progenitors és un dels altres factors que també està influenciat per el risc 

d’exclusió social en el tema de l’habitatge,   entre els 26 anys fins els 45 anys de la gran 

majoria de les persones que resideixen dins el servei és troben en dificultats per poder 

accedir a un habitatge. Un nombre elevat de les  famílies quasi un 90% es troben amb 

llocs de treball de l’economia submergida principalment per la falta de documentació, 

això dificulta la emancipació del centre.  
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Per dur a terme el procés, les famílies tenen dotze mesos per poder fer un bon camí i 

millorar la situació amb l’ajuda dels professionals. Comprometre a la família i en el 

professional a dur a terme un pla de feina i un pla d’estalvis per poder realitzar una 

emancipació del servei el més aviat possible. Amb la mostra de persones que hem fet 

l’estudi hem agafat famílies, amb un mínim de 4 mesos que resideixen en el servei.  Per 

que hagin començat el seu procés cap el canvi, encara que les famílies que envoltant 

dels 8 mesos d’estància en el servei són en major quantitat, però així i tot veuen el canvi 

més clar i possibilitat a accedir a un habitatge digne i adequat. Així com es pot observar 

al gràfic següent: 

 
Principalment la causa més freqüent pel qual les famílies han accedit en el servei 

d’acollida municipal i demanar ajuda apart de la falta de recursos, són per problemàtica 

ocasionades amb alguna persona que compartien l’habitatge o per viure a llocs no 

adequats per satisfer les necessitats vitals correctament. 
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Ens trobem que les persones que tenien feina abans de entrar en el servei actualment 

encara la conserven, a diferència que hi ha persones que abans de entrar no tenien feina 

i actualment encara és troben sense ingressos. Així i tot, valoren que la seva situació des 

de que estan en el servei a millorat i ho qualifiquen com un procés positiu, encara que 

els hi preocupa l’emancipació del servei, per els alts preu de l’habitatge a Mallorca. La 

majoria de les persones que he passat l’enquesta, comenten que tenen la esperança i 

expectativa de poder accedir a un habitatge digne i adequat alhora de fer sortida del 

centre. 
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7. Conclusions  

 

Respecte el marc teòric, he pogut observar els diferents factors que han dificultat l’accés 

a l’habitatge a moltes famílies, ja que des de que Espanya entrar la crisis el preu de 

l’habitatge a pujat i a baixat, però a partir de 2014 a augmentat notablement  contrastant 

amb els resultats de la investigació que he dut a terme, que les famílies de cada cop més 

veuen com a dificultats no tant els recursos econòmics sinó el preu per accedir a un 

habitatge.  

 

A la recerca bibliogràfica trobem dades que la taxa de pobresa infantil principalment és 

afecta a menors de edat inferiors són per poder cobrir les necessitats i poder accedir a un 

habitatge digne. Amb els resultats obtinguts s’ha afirmat que a l’interval de 0 a 15 anys 

són els que és troben en més dificultats. 

 

La hipòtesi que tenia des de el principi és que les famílies han accedit el Servei 

d’Acollida Municipal de l’Ajuntament de Palma per no tenir recursos econòmics, amb 

els resultats obtinguts he refutat aquesta hipòtesis. Ja que, moltes famílies entren en el 

centre d’acollida per possibles conflictes que hi hagut anteriorment amb algun familiar 

o altre persona externa i això ha provocat que es vesin sense un lloc segur,  i no han 

tingut recursos econòmics suficients per poder accedir a un habitatge. Aquest fet ens 

demostra que a la realitat trobem moltes de nuclis familiars que comparteixen habitatge 

amb altres famílies, havent així un accés de persones per habitatge majoritàriament 

persones estrangeres.  Això dona peu a la conseqüència  dels alts  preus de l’habitatge 

especialment a Mallorca, i no poder pagar per accedir a un lloguer. 

 

Amb l’estudi realitzat els nombres parlen per si sols a l’hora d’observar que les famílies 

monoparentals són les més afectades ho confirmem en el marc teòric i desprès ho 

tornem a confirmar amb els resultats obtinguts. Aquest tipus de famílies monoparentals 

tenen més dificultats de emancipar-se del servei. Ja que, no és el mateix tenir una font 

de ingressos o més de una. També podem tenir en compte que el contracte de feina és 

un requisit per obtenir la documentació i també per poder accedir a un habitatge, el gran 

nombre de persones estrangeres que resideixen en el servei no tenen documentació. 
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9. Annexes. 

 

Entrevista Anònim per a Famílies amb problemes de habitatge (1) 

 

• Genere: 

• Masculí 

• Femení  

• No definit 

 

• Quin membre de la família ets? 

• Mare 

• Pare 

• Altres:_____________________ 

 

• Quina edat tens? 

• 18-25 anys. 

• 26-35 anys. 

• 36-45 anys. 

• 46-55 anys. 

• 56-65 anys. 

 

• Nacionalitat: Doble nacionalitat: marroquí i espanyola. 

 

• Quants de membres sou a la família i com està composta: 

• Familia monoparental amb un menor a càrrec. 

• Familia biparental amb un menor a càrrec. 

• Familia monoparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia biparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia monoparental amb tres o més menors a càrrec. 

• Familia biparental amb tres o més menors a càrrec. 

 

• Els teus fills quines edats tenen? 11 i 13 anys. 
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• Quan de temps fa que resideixen en el Servei d’Acollida Municipal per a 

Famílies de l’Ajuntament de Palma? 

• Menys de 1 mes. 

• 1-3 mesos. 

• 4-6 mesos. 

• 7-9 mesos. 

• 10-12 mesos. 

• Més de 12 mesos. 

 

• Quina va ser la causa que va fer que vinguessin al SAM Famílies? 

• No tenir recursos per accedir a un habitatge. 

• Problemes de convivència amb altres persones i no poder accedir a un 

habitatge amb els ingressos.  

• Desnonament. 

• Habitar a una casa que no tenia les condicions per viure. 

 

• Abans d'accedir al centre tenies feina? 

• Si 

• No 

 

• A la pregunta anterior en cas afirmatiu,  actualment la segueixes conservant a la 

feina? 

o Si  

o No 

 

• Actualment si haguessis de fer sortida del Servei, la situació hauria millorat, 

seria igual o pitjor de abans d’entrar? Hauria millorat la situació. 

 

• Creus que podràs optar a un habitatge digne i adequat actualment? SI. 

 

• A qui tipus d'habitatge obtaries amb les oportunitats i recursos  que tens 

actualment, amb els recursos que t’han oferint desde el centre? Espero que en 

sortir del centre, tenir recursos per tenir una vivienda per jo i les meves 

filles soles. 
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Entrevista Anónim per a Families amb problemas de habitatge (2) 

 

• Genere: 

• Masculí 

• Femení  

• No definit 

 

• Quin membre de la família ets? 

• Mare 

• Pare 

• Altres:_____________________ 

 

• Quina edat tens? 

• 18-25 anys. 

• 26-35 anys. 

• 36-45 anys. 

• 46-55 anys. 

• 56-65 anys. 

 

• Nacionalitat: Marroquí. 

 

• Quants de membres sou a la família i com està composta: 

• Familia monoparental amb un menor a càrrec. 

• Familia biparental amb un menor a càrrec. 

• Familia monoparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia biparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia monoparental amb tres o més menors a càrrec. 

• Familia biparental amb tres o més menors a càrrec. 

 

• Els teus fills quines edats tenen? 15 mesos. 
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• Quan de temps fa que resideixen en el Servei d’Acollida Municipal per a 

Famílies de l’Ajuntament de Palma? 

• Menys de 1 mes. 

• 1-3 mesos. 

• 4-6 mesos. 

• 7-9 mesos. 

• 10-12 mesos. 

• Més de 12 mesos. 

 

• Quina va ser la causa que va fer que vinguessin al SAM Famílies? 

• No tenir recursos per accedir a un habitatge. 

• Problemes de convivència amb altres persones i no poder accedir a un 

habitatge amb els ingressos.  

• Desnonament. 

• Habitar a una casa que no tenia les condicions per viure. 

 

• Abans d'accedir al centre tenies feina? 

• Si 

• No 

 

• A la pregunta anterior en cas afirmatiu,  actualment la segueixes conservant a la 

feina? 

o Si  

o No 

 

• Actualment si haguessis de fer sortida del Servei, la situació hauria millorat, 

seria igual o pitjor de abans d’entrar? Ha millorat la situació. 

 

• Creus que podràs optar a un habitatge digne i adequat actualment? SI. 

 

• A qui tipus d'habitatge obtaries amb les oportunitats i recursos  que tens 

actualment, amb els recursos que t’han oferint desde el centre? Amb els 

ingressos i l’estalvi, a un habitatge sola amb el meu fill. 
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Entrevista Anónim per a Families amb problemas de habitatge (3) 

 

• Gènere: 

• Masculí 

• Femení  

• No definit 

 

• Quin membre de la família ets? 

• Mare 

• Pare 

• Altres:_____________________ 

 

• Quina edat tens? 

• 18-25 anys. 

• 26-35 anys. 

• 36-45 anys. 

• 46-55 anys. 

• 56-65 anys. 

 

• Nacionalitat: Colombiana. 

 

• Quants de membres sou a la família i com està composta: 

• Familia monoparental amb un menor a càrrec. 

• Familia biparental amb un menor a càrrec. 

• Familia monoparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia biparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia monoparental amb tres o més menors a càrrec. 

• Familia biparental amb tres o més menors a càrrec. 

 

• Els teus fills quines edats tenen? 19 i 13 anys. 

 

• Quan de temps fa que resideixen en el Servei d’Acollida Municipal per a 

Famílies de l’Ajuntament de Palma? 

• Menys de 1 mes. 
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• 1-3 mesos. 

• 4-6 mesos. 

• 7-9 mesos. 

• 10-12 mesos. 

• Més de 12 mesos. 

 

• Quina va ser la causa que va fer que vinguessin al SAM Famílies? 

• No tenir recursos per accedir a un habitatge. 

• Problemes de convivència amb altres persones i no poder accedir a un 

habitatge amb els ingressos.  

• Desnonament. 

• Habitar a una casa que no tenia les condicions per viure. 

 

• Abans d'accedir al centre tenies feina? 

• Si 

• No 

 

• A la pregunta anterior en cas afirmatiu,  actualment la segueixes conservant a la 

feina? 

o Si  

o No 

 

• Actualment si haguessis de fer sortida del Servei, la situació hauria millorat, 

seria igual o pitjor de abans d’entrar? Desde que estic en el SAM Famílies la 

situació ha millorat. 

 

• Creus que podràs optar a un habitatge digne i adequat actualment? SI. 

 

• A qui tipus d'habitatge obtaries amb les oportunitats i recursos  que tens 

actualment, amb els recursos que t’han oferint desde el centre? A una casa sola 

amb els meus dos fills, ja que una habitació per tres persones es complicat 

trobar. 

 

Entrevista Anónim per a Families amb problemas de habitatge (4) 
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• Genere: 

• Masculí 

• Femení  

• No definit 

 

• Quin membre de la família ets? 

• Mare 

• Pare 

• Altres:_____________________ 

 

• Quina edat tens? 

• 18-25 anys. 

• 26-35 anys. 

• 36-45 anys. 

• 46-55 anys. 

• 56-65 anys. 

 

• Nacionalitat: Espanyola 

 

• Quants de membres sou a la família i com està composta: 

• Familia monoparental amb un menor a càrrec. 

• Familia biparental amb un menor a càrrec. 

• Familia monoparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia biparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia monoparental amb tres o més menors a càrrec. 

• Familia biparental amb tres o més menors a càrrec. 

 

• Els teus fills quines edats tenen? 9 mesos. 

 

• Quan de temps fa que resideixen en el Servei d’Acollida Municipal per a 

Famílies de l’Ajuntament de Palma? 

• Menys de 1 mes. 

• 1-3 mesos. 
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• 4-6 mesos. 

• 7-9 mesos. 

• 10-12 mesos. 

• Més de 12 mesos. 

 

• Quina va ser la causa que va fer que vinguessin al SAM Famílies? 

• No tenir recursos per accedir a un habitatge. 

• Problemes de convivència amb altres persones i no poder accedir a un 

habitatge amb els ingressos.  

• Desnonament. 

• Habitar a una casa que no tenia les condicions per viure. 

 

• Abans d'accedir al centre tenies feina? 

• Si 

• No 

 

• A la pregunta anterior en cas afirmatiu,  actualment la segueixes conservant a la 

feina? 

o Si  

o No 

 

• Actualment si haguessis de fer sortida del Servei, la situació hauria millorat, 

seria igual o pitjor de abans d’entrar? Si que hauria millorat. 

 

• Creus que podràs optar a un habitatge digne i adequat actualment? En cas que 

tingues feina i doblers, si que podria optar a una casa digne, aquestes 

condicions actualment no les tinc, així que ara no. 

 

• A qui tipus d'habitatge obtaries amb les oportunitats i recursos  que tens 

actualment, amb els recursos que t’han oferint desde el centre? Nomes don la 

possibilitat de un habitatge jo sola amb la meva filla. 

 

 

Entrevista Anónim per a Families amb problemas de habitatge (5) 



 31 

 

• Genere: 

• Masculí 

• Femení  

• No definit 

 

• Quin membre de la família ets? 

• Mare 

• Pare 

• Altres:_____________________ 

 

• Quina edat tens? 

• 18-25 anys. 

• 26-35 anys. 

• 36-45 anys. 

• 46-55 anys. 

• 56-65 anys. 

 

• Nacionalitat: Boliviana 

 

• Quants de membres sou a la família i com està composta: 

• Familia monoparental amb un menor a càrrec. 

• Familia biparental amb un menor a càrrec. 

• Familia monoparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia biparental amb dos menors a càrrec. 

• Familia monoparental amb tres o més menors a càrrec. 

• Familia biparental amb tres o més menors a càrrec. 

 

• Els teus fills quines edats tenen?    5 mesos 

 

• Quan de temps fa que resideixen en el Servei d’Acollida Municipal per a 

Famílies de l’Ajuntament de Palma? 

• Menys de 1 mes. 

• 1-3 mesos. 
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• 4-6 mesos. 

• 7-9 mesos. 

• 10-12 mesos. 

• Més de 12 mesos. 

 

• Quina va ser la causa que va fer que vinguessin al SAM Famílies? 

• No tenir recursos per accedir a un habitatge. 

• Problemes de convivència amb altres persones i no poder accedir a un 

habitatge amb els ingressos.  

• Desnonament. 

• Habitar a una casa que no tenia les condicions per viure. 

 

• Abans d'accedir al centre tenies feina? 

• Si 

• No 

 

• A la pregunta anterior en cas afirmatiu,  actualment la segueixes conservant a la 

feina? 

o Si  

o No 

 

• Actualment si haguessis de fer sortida del Servei, la situació hauria millorat, 

seria igual o pitjor de abans d’entrar? Millorat 

 

• Creus que podràs optar a un habitatge digne i adequat actualment? Si 

 

• A qui tipus d'habitatge obtaries amb les oportunitats i recursos  que tens 

actualment, amb els recursos que t’han oferint desde el centre? Podríem accedir 

a un pis compartit 
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