
I. ESTUDIS I ESTADÍSTIQUESI. ESTUDIS I ESTADÍSTIQUES

1. POBLACIÓ

1.1. SITUACIÓ

El municipi d’Eivissa està dividit, a nivell censal, en quatre districtes i vint-i-quatre seccions,

té una extensió total d’11,14 Km2 (Font: IBESTAT), el que representa l’1,9% del total del territori de

l’illa d’Eivissa. 

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística” (INE). A data 1 de gener de:

.2016, la població total del municipi d'Eivissa, és de 49.549 persones empadronades, de

les quals: 24.553 eren dones i 24.996 homes.

Per tant, observam un augment de la població del municipi d'Eivissa en 5.435 persones

més el  2016,  si  comparam amb el 2011.  Per  sexes hi  ha més homes que dones durant  tots

aquests anys.

La densitat de població del municipi d’Eivissa: Segons l’IBESTAT

- El 2016, era de 4.427,62 hab/km2, 

A continuació us presentam les dades de percentatge de població masculina i femenina a

l'illa d'Eivissa, per municipis . 

Municipi Percentatge població
masculina

Percentatge població femenina

Eivissa 50,45% 49,55%

Sant Antoni 52,18% 47,82%

Sant Josep 51,84% 48,16%

Sant Joan 51,20% 48,80%

Sta. Eulària 50,67% 49,33%

Font: IBESTAT- Institut Balear d’Estadística 

A continuació les dades de la població empadronada per municipis, dades absolutes.
Eivissa % Sant Antoni % Sant Josep % Sant Joan % Sta Eulària % TOTAL

Homes 24.996 50,45 12.773 52,18 13.399 51,84 3.108 51,20 18.300 50,67 72.576

Dones 24.553 49,55 11.705 47,82 12.450 48,16 2.962 48,80 17.819 49,33 69.489

Total 49.549 100,00 24.478 100,00 25.849 100,00 6.070 100,00 36.119 100,00 142.065

Font:  Elaboració pròpia segons dades d'IBESTAT 01/01/2017



A les taules anteriors, observam que hi ha un augment de la població a tots els municipis
de l’illa. L’augment és més alt al municipi de Sant Josep, en la població femenina, en canvi  el
municipi de Sant Joan és on més ha crescut la població masculina,  diferència respecte de l’any
2011. 

Segons  la  revisió  del  padró  municipal  de  l'IBESTAT,  l’evolució  de  la  població  dins  del
municipi d’Eivissa des de 2011 fins al 2016, ha estat la següent:

Any Total Dones Homes

2011 49.388 24.048 25.340

2012 49.768 24.245 25.523

2013 50.401 24.709 25.692

2014 49.693 24.709 25.692

2015 49.975 24.711 25.264

2016 49.549 24.553 24.996

Font: Elaboració pròpia segons dades de l’IBESTAT

Segons l’evolució  de la  població,  observam un clar  augment  de la  població  masculina

respecte a la femenina, del 2011 al 2016. 

Per  tant,  l’índex  de  masculinitat és  de  100,89% la  qual  cosa indica  que  la  població

masculina supera a la femenina amb una  diferència d’un 0.89%.
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L’evolució de la població, si tenim en compte l’origen (continent), des de l’any 2011 fins a

l’1 de gener de 2016, ha estat la següent:

Any TOTAL Espanya Estranger Àfrica Amèrica Àsia Europa Altres

2011

TOTAL 49.388 35.851 13.537 1.228 5.341 494 5.794 14

HOMES 25.340 17.992 7.348 1.270 2.548 256 3.265 9

DONES 24.048 17.859 6.189 624 2.793 238 2.529 5

2016

TOTAL 49.549 35.434 14.115 1.808 6.596 766 4.932 13

HOMES 24.996 17.778 7.218 1.135 3.151 359 2.565 8

DONES 24.553 17.656 6.897 673 3.445 407 2.367 5

Font: Elaboració pròpia segons dades de l'INE.

El 2016, un 28,49% de la població és estrangera, de la qual les dones representen un

48,86%. Dins la població espanyola, el 49,83% són dones.

Si es compara la POBLACIÓ DEL MUNICIPI D’EIVISSA SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT I

SEXE :

2016 Balears Altres CCAA Estranger

Total 19.350 16.084 14.115

Homes 9.548 9.548 7.218

Dones 9.802 9.802 6.897



Font: INE

S’observa  un  augment  de  la  població  nascuda  dins  de  les  Illes  Balears,  amb  un

percentatge del 39,05%. Per el contrari el 32,46% ha nascut a una altra comunitat autònoma i el

28,46% fora d’Espanya. Si s’analitza per sexes, hi ha més percentatge de homes nascudes a

Balears  que  dones.  Encara  que  s’inverteix  en  les  persones  nascudes  a  una  altra  Comunitat

Autònoma, com de l’estranger, per la qual cosa el total es a favor dels homes.

Si comparam aquestes dades amb les del 2011, observam un augment més acusat de les

persones nascudes en les Illes Balears, que representa un 5,81% més actualment, així succeeix

també amb les  persones que han nascut  a una altra  comunitat  autònoma,  que l’augment  ha

suposat un 4,50% més. Però les persones estrangeres han disminuït un 8,70%.

EVOLUCIÓ DELS PERCENTATGES DE POBLACIÓ ESTRANGERA RESPECTE DEL TOTAL a
l'illa d'Eivissa , des del 2011 fins al 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
14,93 15,67 17,10 17,41 17,46 17,84

Font:  IBESTAT
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Font: Elaboració pròpia amb dades de l´IBESTAT

Font: Informe del Consell Escolar de les Illes Balears 2008-2009

La distribució de la població per edats i sexe ens dóna la següent  taula:

POBLACIÓ PER SEXE, GRUPS D´EDAT I PERCENTATGE
Grups d´edat Total Població Pobl. Homes % Homes* Pobl. Dones % Dones*

Total 49.549 24.996 50,45 24.553 49,55

0-4 2.437 1.238 50,80 1.199 49,20

5-9 2.436 1.302 53,45 1.134 46,55

10-14 2.151 1.131 52,58 1.020 47,42

15-19 2.070 1.050 50,72 1.020 49,28

20-24 2.516 1.212 48,17 1.304 51,83

25-29 4.017 1.940 48,29 2.077 51,71

30-34 5.261 2.629 49,97 2.632 50,03
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35-39 5.374 2.903 54,02 2.471 45,98

40-44 4.943 2.622 53,04 2.321 46,96

45-49 3.903 2.060 52,78 1.843 47,22

50-54 3.390 1.710 50,44 1.680 49,56

55-59 2.959 1.473 49,78 1.486 50,22

60-64 2.369 1.180 49,81 1.189 50,19

65-69 1.936 969 50,05 967 49,95

70-74 1.355 651 48,04 704 51,96

75-79 930 391 42,04 539 57,95

80-84 804 325 40,42 479 59,58

85 i més 698 210 30,09 488 69,91

*Percentatge segons gènere respecte a la població total
Font: Elaboració pròpia segons dades de l'IBESTAT

Piràmide d´edat per gènere 2016

Font: Elaboració pròpia amb dades de l'IBESTAT

Segons les dades del IBESTAT 2016, el rang d’edat més nombrós és el comprès entre 35 i

39 anys, amb 5.374  persones (en ambdós sexes). Veim que la població d'Eivissa és eminentment

jove; el seu índex d'envelliment ha augmentat, és del 11,55% això vol dir que la població menor o

igual a 14 anys és superior al grup de població amb edat de 65 i més anys. Entre gèneres hi ha

també una clara diferència a favor de les dones, sent l'índex d'envelliment femení del 6,41% i el

masculí del  5,14%.

Tal i com trobam, tant al 2011 com al 2016 a les piràmides d’edat ideals, tenim que en els

grups d’edat superiors les barres femenines són més llargues que les masculines.
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2. MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

NAIXEMENTS:

PERSONES  NASCUDES  VIVES  PER  PROFESSIÓ  DE  LA  MARE,  PER  COMUNITAT
AUTÒNOMA, ILLA I MUNICIPI. 2015



EVOLUCIÓ DE LES PERSONES NASCUDES VIVES PER PROFESSIÓ DE LA MARE, DES DEL
2011 FINS AL 2015

Nascuts/des  vius/vives  per  professió
de la mare*

2011 2012 2013 2014 2015

01- Forces Armades 0 4 1 1 2

02-  Direcció  de  les  empreses  i  de  les
Administracions Públiques

34 25 23 18 19

03- Tècniques i professionals científiques i
intel·lectuals

58 64 75 74 68

04- Tècniques i professionals de suport 42 38 26 38 28

05- Empleades de tipus administratiu 122 115 91 98 92

06-Treballadores  dels  serveis  de
restauració, comerç i altres serveis   

141 128 122 141 126

07-Treballadores qualificats de l'agricultura
i pesca

2 0 1 0 1

08- Artesanes i treballadores qualificades a
la  indústria  manufacturera,  construcció  i
mineria

6 9 7 4 5

09-Operadores  d'instal·lacions  i
maquinària, muntadores

1 0 1 2 0

10- Treballadores no qualificades 45 49 40 36 24 

11- Estudiants 16 14 13 15 8

12- Persones que realitzen o comparteixen
tasques de la llar

114 115 108 113 69

13- Pensionistes/Rendistes 1 0 3 5 1

14- Sense Classificar. 1 2 2 3 72 

Total 583 563 513 548 515

Font: Elaboració pròpia amb dades de l´IBESTAT

En les dades del IBESTAT, no hi ha dades per sexe de les persones nascudes vives per

professió, només consten dades maternes. Per tant no es pot fer comparativa. Així mateix també

els ítems han variat.

L'any 2015 al municipi d'Eivissa varen néixer vives: 515 persones. De les quals: 257 van

ser homes i 257 van ser dones (Font: IBESTAT).



MATRIMONIS I PARELLES DE FET

Matrimonis Eivissa - 2016
Civils i
altres Catòlics

Eivissa. Total: 166 134 92
Illa d'Eivissa. Total: 472 380 92

Font: IBESTAT

Matrimonis Eivissa – Formentera 2015

Mateix gènere (homes) 12
Mateix gènere (dones) 3

Font: IBESTAT

A l'Ibestat, des de el 2011 ja no compten amb estadístiques referents al sexe dels diferents

matrimonis per municipis, si no que les dades són per illes, i en el cas d'Eivissa la junten amb

Formentera. 

Parelles estables a les illes Balears per a
l'any 2015

Sol·licituds 662
TOTAL:

486
   Desistides*
Inscripcions 
   Eivissa ciutat
   Resta d'Eivissa
Parelles inscrites del 
mateix sexe (home-home)
Parelles inscrites de 
diferent sexe

Font:  Parelles Estables del Govern Balear 
29/08/2012 

No tenen les dates del 2016, estan esperant-les (quan estiguin, afegir-les)

DEFUNCIONS I CREIXEMENT VEGETATIU

Defuncions residents - Eivissa
2015

Homes 180
Dones 145
Total 325

Font: IBESTAT

Naixements- Eivissa 2015
Homes 258
Dones 257
Total 515



Font: IBESTAT

Creixement vegetatiu - Eivissa
2015

Homes 78
Dones 112
Total 190

Font: Elaboració pròpia amb les 
dades de l'IBESTAT

El  creixement vegetatiu torna a ser positiu, ja que el nombre de persones nascudes és

superior a les defuncions, en tots dos sexes. 

Si comparam les defuncions de les persones residents del 2010 al 2015, observam un

augment de 37 persones respecte als homes i  en el dones un augment de 27 persones.  per el

contrari, si comparam les naixements, hi ha 25 homes menys però en les dones hi ha 28 més.

En canvi en el creixement vegetatiu observam que els números han baixat, en 62 per als

homes i en 1 a les dones.



2. MERCAT LABORAL2. MERCAT LABORAL

1. ANÀLISI DEL MERCAT LABORAL

EL  MERCAT  LABORAL  DE  LES  ILLES  BALEARS:  TAXA  D’ACTIVITAT,  D’OCUPACIÓ  I
D’ATUR

Abans de realitzar l’anàlisi del municipi d’Eivissa, s’ha de contextualitzar la seva situació

dins la Comunitat Autònoma i a nivell estatal. A continuació l’evolució de les taxes especificades

per any.

Any 2011
Taxa

d'activitat
Taxa

d'ocupació
Taxa d'atur

Espanya

Total 60,01 47,03 21,64

Homes 67,45 53,14 21,21

Dones 52,92 41,19 22,16

Illes
Balears

Total 65,31 51,03 21,87

Homes 71,57 55,58 22,34

Dones 59,11 46,52 21,31

Any 2012
Taxa

d'activitat
Taxa

d'ocupació
Taxa d'atur

Espanya

Total 60,40 35,61 24,79

Homes 67,10 45,52 24,58

Dones 53,98 28,95 25,03

Illes
Balears

Total 67,00 51,48 23,17

Homes 72,64 56,36 22,41

Dones 61,42 46,64 24,06

Any 2013
Taxa

d'activitat
Taxa

d'ocupació
Taxa d'atur

Espanya

Total 60,02 33,93 26,09

Homes 66,39 40,79 25,60

Dones 53,94 27,27 26,67

Illes
Balears

Total 66,23 51,49 22,26

Homes 72,48 56,16 22,53

Dones 60,04 46,87 21,93



Any 2014
Taxa

d'activitat
Taxa

d'ocupació
Taxa d'atur

Espanya

Total 59,60 35,16 24,44

Homes 65,83 42,23 23,60

Dones 53,67 28,24 25,43

Illes
Balears

Total 64,89 51,91 20,00

Homes 70,80 55,67 21,37

Dones 59,07 48,22 18,38

Any 2015
Taxa

d'activitat
Taxa

d'ocupació
Taxa d'atur

Espanya

Total 59,54 37,48 22,06

Homes 65,69 44,92 20,77

Dones 53,70 30,15 23,55

Illes
Balears

Total 65,77 54,39 17,31

Homes 70,91 58,61 17,34

Dones 60,72 50,24 17,26

Any 2016
Taxa

d'activitat
Taxa

d'ocupació
Taxa d'atur

Espanya

Total 59,23 39,6 19,63

Homes 65,13 47,01 18,12

Dones 53,64 32,26 21,38

Illes
Balears

Total 65,22 56,15 13,89

Homes 70,46 61,00 13,43

Dones 60,06 51,40 14,43

Font: Elaboració pròpia amb les dades de l'INE



Font: Elaboració pròpia amb les dades de l'INE 

La taxa d’activitat femenina a les Illes Balears, a l’any 2016, de cada 100 dones en edat

de  treballar,  n’hi  ha  52  que  ho  fan  o  estan  en  disposició  de  fer-ho.  El  que  suposa  5  punts

percentuals  més que  l’any 2011.  Si  comparam les  taxes  d’activitat  a  les  Balears,  per  sexes,

observem que la taxa de les dones és 9,6 punts inferior a la dels homes, el que suposa 3 punts

menys que l'any 2011. Si ho comparam amb l'Estat espanyol, a Balears la taxa és 16,55 punts

més alta.

La  taxa d’ocupació femenina de les Balears és de 19 punts per  sobre de la  mitjana

estatal, el que suposa 15 punts més si ho comparam amb l'any 2011. El diferencial per sexes de

les Balears és de 10 punts inferior a les dones, que ha pujat 9 punts si ho comparem al any 2011.

La taxa d’atur femení a les Illes Balears del 2016 va ser del 14,43%, percentatge molt baix

si ho comparem amb el 2011, que era  del 21,31%, de manera que se situa a 8 punts per sobre la

mitjana estatal.  No  obstant  això,  la  taxa  d’atur  femení  ha disminuït  al  llarg  d’aquests  anys,  i

actualment hi ha 1 punts més de diferència comparat amb els homes.

Les taxes d'atur són superiors en el conjunt de l'Estat que a les Illes Balears i afecten més

a les dones que els homes. Per trams d’edat, les persones més afectades, tant a les Illes Balears

com a Espanya, van ser les situades entre els 16 i els 24 anys, i molt especialment, entre els 16 i

els 19 anys. 
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Font: Elaboració pròpia amb les dades de l'INE

CONTRACTES REGISTRATS A LES ILLES BALEARS, L´ANY 2016

Homes Dones Total

Gener 15.052 9.633 24.685 

Febrer 16.787 11.558 28.345 

Març 20.310 16.083 36.393 

Abril 25.353 21.407 46.760

Maig 35.337 31.669 67.006 

Juny 31.441 28.413 59.854 

Juliol 27.635 25.843 53.478 

Agost 21.286  18.529 39.815

Setembre 20.965 19.946 40.911 

Octubre 19.611 16.988 36.599 

Novembre 20.062 15.042 35.104 

Desembre 14.579 12.281 26.860
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Total 268.418 227.392 495.810

Font: EPA. Enquesta de Població Activa

DEMANDATS D´OCUPACIÓ A LES ILLES BALEARS, L´ANY 2016

Homes Dones Total

Gener 62.817 76.074 138.891 

Febrer 57.392 71.898 129.290 

Març 49.715 63.186 112.901 

Abril 41.005 51.503 92.508 

Maig 32.099 39.055 71.154 

Juny 30.129 35.861 65.990 

Juliol 29.599 35.024 64.623 

Agost 30.120 34.452 64.572 

Setembre 31.338 35.511 66.849 

Octubre 38.634 44.716 83.350 

Novembre 56.489 68.681 125.170 

Desembre 59.672 71.623 131.295 

Total 519.009 627.584 1.146.593

Font: SOIB

VARIACIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ  I DE LA CONTRACTACIÓ A ILLES BALEARS
2016

Homes Dones Total

Gener -47.765 -66.441 -114.206

Febrer -40.605 -60.340 -100.945

Març -29.405 -47.103 -76.508

Abril -15.652 -30.096 -45.748

Maig +3.238 -7,386 -4.148

Juny +1.312 -7.448 -6.136

Juliol -1.964 -9.181 -11.145

Agost -8.834 -15.923 -24.757

Setembre -10.373 -15.565 -25.938

Octubre -19.023 -27.728 -46.751

Novembre -36.427 -53.639 -90.066

Desembre -45.093 -59.342 -104.435

Total -250.591 -400.192 -650.783



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SOIB y de l´EPA

Pel que fa als contractes registrats a les Illes Balears durant l’any 2016, s’observa que el

54,14% van ser a homes i el 47,01% van ser a dones. Per contra, contrasta amb les persones

demandants de treball, on tenim que el 45,27% van ser homes i 54,73% van ser dones.

Per tant, observam que hi ha una variació negativa quant a contractació registrada a les

Illes Balears el 2016, sent 9,96% inferior per a ambdós sexes. Quant a persones demandants

d’ocupació, hi ha 3,84% més d’homes i 6,13% més de dones.

Demandants d’ocupació a les Illes Balears – 2016 *

Total Homes Dones

Total Balears 1.146.593 519.009 627.584

Variació amb 2011 +1.022.581 +456.150 +566.470

*Acumulat anual 2016

Font: SOIB

DONES  D'ALTA  EN  LA  SEGURETAT  SOCIAL  SEGONS  GRUPS  D’EDAT  A  LES  ILLES
BALEARS 2016

Trams
edat

<16
anys

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65  i
més

Total

Dones 1 2.101 12.194 22.042 27.295 31.796 32.217 28.629 24.404 18.359 11.056 2.160 212.253

Font: Informe del Mercat laboral a les Illes Balears 2016. Observatori d’ocupacions

Les dades d’afiliació s’han extret de l’observatori el qual ha emprat dades facilitades per la

Subdirecció  General  d'Estadística  del  Ministeri  de  Treball  i  Immigració,  a  desembre de  2016.

L'afiliació femenina de les Balears, que representa el 45,86% del total.

El que es refereix a l’anàlisi per grups d’edat, s’observa que el major percentatge correspon

a les dones entre 40 i 44 anys, que representen un 15,18%. En segon lloc es troben les dones

entre 35 i 39 anys, amb un 14,99% i per últim entre 45 i 49 anys, amb un percentatge del 13,49%.

Per tant, es troben entre les 35 anys als 49 anys.

PERCENTATGE DE LES DEU OCUPACIONS MÉS CONTRACTADES DE LES LLES BALEARS

PER SEXE (2016)

DONES Nombre % 
Cambreres assalariades 44.107 19,40
Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments 
similars

37.425 16,46

Venedores de botigues i magatzems 26.005 11,44



Ajudantes de cuina 8.389 3,69
Empleades administratius amb tasques d'atenció al públic no 
classificats en altres apartats

8.228 3,62

Monitores d'activitats recreatives i d'entreteniment 7.169 3,15
Empleades d'agències de viatges 7.024 3,09
Cuineres assalariades 5.209 2,29
Empleades domèstiques 4.803 2,11
Empleades administratius sense tasques d'atenció al públic no 
classificats en altres apartats

3.715 1,63

Total de les 10 ocupacions 152.074 63,26
Total de contractacions                 227.392          

Homes 
Nombre % 

Cambrers assalariats 44.397 16,54
Paletes 19.547 7,28
Peons de la construcció d'edificis 14.099 5,25
Ajudants de cuina 12.881 4,80
Cuiners assalariats 12.128 4,52
Venedors de botigues i magatzems 8.463 3,15
Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars 8.216 3,06
Compositors, músics i cantants 6.953 2,59
Peons de les indústries manufactureres 6.057 2,26
Peons del transport de mercaderies i descarregadors 5.170 1,93
Total de les 10 ocupacions 137.911 51,38
Total de contractacions        268.418

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l´Observatori de Treball

Entre les professions que més treballen les dones estan relacionades amb la restauració i

la neteja. Per altre costat, en els homes també destaca el sector de la restauració i la construcció.

Si ho comparem els dos, observem que ni ha ocupacions que les homes no estan entre les 10

primeres com d´empleat/da domèstic,  monitors/es d´activitats recreatives i  d´entreteniment.  En

quant les dones, no ni ha de peons de construcció, indústries manufactureres o de transport de

mercaderies i descarregadors, o compositors/es músics i cantants. Per tant podem observar que

les  dones  i  els  homes  segueixen  ocupant  llocs  que  anteriorment  estaven  feminitzades  o

masculinitzades, encara que en alguns sectors han canviat, com en la neteja d´estableciments o

feines de cuinar. 

EL MERCAT LABORAL DEL MUNICIPI D’EIVISSA

Actualment tampoc s’han trobat dades de població afiliada segons règim per sexe.

Població afiliada per règims de la Seguretat Social, per mensualitat (2016)

Reg.
General

Reg. Agrari
Reg. del

Mar
Reg. E.

Emp. Llar
Reg.

Autònom
Total mensual

Gener 14.792  29 149 459 3.905 19.334 

Febrer 15.149 30 147 456 3.944 19.726 

Març 16.553    37 166 466 4.058 21.280



Abril 20.397  37 211 472 4.283 25.400

Maig 25.622 39 319 466 4.601 31.047 

Juny 28.252 42 376 469 4.831 33.970 

Juliol 29.446 44 398 470 4.894 35.252 

Agost 28.801 47 379 472 4.859 34.558 

Setembre 25.596 42 308 471 4.738 31.155 

Octubre 18.973  42 206 462 4.387 24.070

Novembre 15.784 39 173 461 4.120 20.577 

Desembre 15.272 37 163 462 4.073 20.007 

Total 254.637 428 2.995 5.586 52.693 316.376

Font: TGSS

Total 
EIVISSA

Evolució mensual per tipus de contracte  modalitat i sexe – 2016

municipi Eivissa
Homes Dones

Total Indefinits Temporals Convertits Total Indefinits Temporals Convertits

Gener 1.926 1.336 132 1.152 52 590 94 452 44
Feber 1.696 1.340 126 1.167 47 667 189 1.189 81
Març 2.447 1.459 189 1.189 81 988 151 791 46
Abril 3.118 1.734 217 1.472 45 1.384 216 1.125 43
Maig 6.120 3.360 446 2.867 47 2.760 355 2.353 52
Juny 4.891 2.675 173 2.446 56 2.216 161 2.006 49
Juliol 4.142 2.228 146 2.028 54 1.914 144 1.712 58
Agost 2.739 1.480 81 1.287 112 1.259 98 1.063 98
Setembre 2.402 1.272 91 1.120 61 1.130 117 958 55
Octubre 2.434 1.381 106 1.163 112 1.053 106 865 82
Novembre 2.541 1.457 194 1.176 87 1.084 166 844 74
Desembre 1.465 797 51 687 59 668 45 584 39

16 a 19 anys 20 a 24 anys 25 a 54 anys <55 anys
0
5

10
15
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25
30
35
40
45
50

Taxes d´atur per sexe i edat a les Illes Balears

Homes
Dones



Total 
Acumulat 35.921 20.519 1.952 17.754 813 15.713 1.842 13.942 721

Font: Observatori de Treball

S’han registrat un total de 35.921 contractes durant l’any 2016, el que suposa uns 13.148

mes que l’any 2011. Del total de les persones contractades: un 57,12% varen ser homes i un

43,74% dones.

Recordam que al 2011 la majoria de les contractacions es van realitzar durant els mesos

de març a juliol, en el 2016 va ser un mes després, es a dir, de maig a juliol. 

Segons l'informe de l’observatori de l'Ajuntament d'Eivissa, durant l’any 2016 es realitzen:

- 3.794 contractes indefinits, del quals 48,55% els van fer a les dones (1,93 punts mes que

al 2007) i el 51,45% als homes (1,93 menys que al 2011)

- 31.696 contractes temporals, dels quals: 43,99% van ser dones (el que suposa 3,93 punts

menys que al 2011) i un 56,01% homes (el que suposa 3,94 punts més que el 2007). Observam

per  tant  que  augmenta  la  contractació  indefinida  en  les  dones,  en  la  mateixa  proporció  que

disminueixen en els contractes temporals. Pel contrari, en els homes augmenten els contractes

temporals i disminueixen els indefinit.

- 1.534 contractes convertits

La taxa de contractació femenina és del 43,74% i la taxa de contractació masculina és del

56.26%. 

Eivissa

Evolució mensual de la contractació per sector econòmic, del municipi d’Eivissa. 2016

Agricultura
i Pesca

Indústria, 
Energia i 
subministrament 
d'aigua

Construcció Serveis Hoteleria

Comerç i 
reparació
de 
vehicles

Resta 
serveis TOTAL

Gener nd 72 699 1.153 431 201 461 3.017
Febrer 17 68 693 1.229 352 267 526 3.152
Març 9 72 579 1.787 662 387 633 4.129
Abril nd 110 450 2.556 1.149 482 755 5.502
Maig 7 62 405 5.646 2.821 759 1.638 11.338
Juny 5 78 226 4.582 2.011 678 1.375 8.955
Juliol 8 64 181 3.889 1.447 581 1.423 7.593
Agost 10 42 163 2.524 1.117 390 794 5.040
Setembre 5 43 229 2.125 760 289 919 4.370
Octubre nd 59 400 1.972 808 305 731 4.275
Novembre 4 55 414 2.068 894 368 699 4.502
Desembre 15 52 220 1.178 407 182 521 2.575
Total 
Acumulat 80 777 4.659 30.709 12.859 4.889 10.475 64.448

Font: IBESTAT



La major part de la contractació que es produïa el 2011 era al sector serveis, en el 2016

podem veure que es el mateix amb 47,65%. 

MITJANA ANUAL DE LES PERSONES ATURADES REGISTRADES SEGONS COL·LECTIUS.  

Durant  l’any 2016 la  mitjana d’homes aturats  al  municipi  d’Eivissa va ser  de 1.696,  la

mitjana de dones aturades va ser de 1749. Els trams d’edat majoritaris tant en dones com en

homes va ser de 25 a 44 anys.

Observam una disminució dels homes aturats respecte del 2011 en 446 menys i només de

26 dones més. En total l'atur ha augmentat en 472 persones.

Municipi TOTAL

Persones Aturades per sexe i grups d´edat 2016 en Eivissa

Homes Dones

<25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45

EIVISSA 3.444 213 934 549 199 1.061 489

Font: IBESTAT

ILLA

Persones aturades estrangeres, per sexe.  2011

TOTAL
U.E. Excepte

Espanya No U.E.

EIVISSA-
FORMENTERA

2.614

1.578 homes

1.036 Dones

714 TOTAL

349 Homes

365 Dones

1.900  TOTAL

1.229 Homes

671 Dones

ILLA

Persones aturades estrangeres, per sexe.  2016

Total
U.E. Excepte

Espanya No U.E.

EIVISSA-
FORMENTERA

1.025

865 homes

784 Dones

495 TOTAL

241 Homes

254 Dones

 530 TOTAL

624 Homes

530 Dones
Font: IBESTAT

En 2011 hi havia un 64,99% del total d’aturats i aturades que correspon a persones de fora

de la Unió Europea i 35% a població de la Unió Europea. 



En canvi el 2016 observam una disminució de la població estrangera en 1.589 persones

menys,  el  que suposa un 51,70% del total  de persones aturades que són de fora de la Unió

Europea i un 48,29% que són de la Unió Europea. Per sexe, observam una disminució, també, en

ambdós sexes, encara que és més acusat amb els homes, que suposen un 713 menys que al

2011 i les dones suposen un 252 menys. 

Municipi

Persones aturades per sectors econòmics 2016 

Agricultura
i pesca

Indústria Construcció Serveis
Sense

ocupació
anterior 

Hoteleria Comerç 
Resta

serveis Total 

EIVISSA 66 80 313 2.986 40 1.419 447 1.120 6.471

En relació als sectors econòmics, el sector serveis concentra la major part de les persones

aturades amb un 46,14%, el que suposa 25,4 % menys respecte al 2011.

PERSONES ATURADES REGISTRADES SEGONS SEXE I GRUPS D’EDAT 2016 

*Font: Soib

El tram d’edat entre els 30 i els 34 anys suposa el percentatge més alt que la resta d’edats,

en ambdós sexes, el 15,98% de l’acumulat anual d’aturats/des al municipi d’Eivissa. Cal destacar

que en el tram d’edat de 40 a 54 anys, el  percentatge d’homes aturats és més elevat que en el

cas dels dones, al igual que succeïa. 

MITJANA  ANUAL  DE  LES  PERSONES  ATURADES  REGISTRADES,  SEGONS  NIVELL
D’ESTUDIS. 2016
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Segons el nivell d’estudis, l’any 2016 el 44,86% de la població aturada tenien cursada la

primera etapa dels estudis secundaris, el 28,27% tenien els estudis primaris i el 15,52%  la segona

etapa dels estudis secundaris. En comparació amb el 2007, suposa una disminució de la població

amb la primera etapa dels estudis secundaris, amb 1,6 punts percentuals menys, amb els estudis

primaris suposa un augment de 1,59 punts percentuals i la segona etapa dels secundaris també

disminueix un 1,89%.

MITJANA ANUAL DE LES PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ, PER SEXE I GRUPS
D’EDAT AL MUNICIPI. 2016

Municipi Total

Per sexe Per edat

Homes Dones 16-24 25-34 35-44 45-54 55 i mes

EIVISSA 4.939 2.319 2.620 396 1.321 1.356 1.013 853

La mitjana anual del 2016 a Eivissa de persones que sol·liciten un treball (tant les persones

aturades com per millora) és de 4.939: el 46,95% homes i 53,05% dones. Observam per tant com

s’ha modificat la tendència de les persones aturades, si comparam les dades amb el 2011, ja que

és un 3,85% més baixa amb els homes i 3,86 % més alta per a les dones. En comparació amb el

2011, no hi ha moltes variacions, segueixen havent-hi el major número de persones entre les 25

als 44 anys.

Municipi

Persones demandants d’ocupació, al municipi, per sectors econòmics. 2016

Agricultura
i pesca

Indústria Construcció Serveis
Sense

ocupació
anterior 

Hostaleria Comerç 
Resta

serveis Total 

EIVISSA 34 103 497 4.256 50 2.033 610 4.256 11.839

Font: Observatori de Treball

Observam que  en  el  2016  disminuïx  el  número  de  persones  en  els  diferents  sectors

econòmics, respecte al 2011, encara que augmenta en la resta de serveis.
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Al Viver d'Empreses durant l'any 2016 es van atendre a un total de 69 persones, dels quals

35 varen ser dones i 34 homes, amb les següents característiques: 

PERSONES BENEFICIÀRIES PER GRANS GRUPS D’EDAT I SEXE

EDAT 18 - 29 anys 30 - 44 anys > 45 anys

HOMES 6 27 1
DONES 5 29 1
TOTAL 11 56 2
*Font: Viver d’Empreses – Ajuntament d’Eivissa 2016

Percentatge segons el nivell d’estudis i sexe
Estudis
primaris

E.S.O.
SECUND.

ESPECIALITZATS
Estudis

Universitaris
HOMES 0 44,12% 32,35% 23,53%
DONES 5,71% 8,57% 14,29% 71,43%

*Font: Viver d’Empreses – Ajuntament d’Eivissa 2011 

Tipus de migració per sexe

Extracomunitària Comunitària Nacional

HOMES 8 8 18
DONES 7 7 21
TOTAL 15 15 39
*Font: Viver d’Empreses – Ajuntament d’Eivissa

Persones beneficiàries segons situació laboral i sexe

Atur Autònoms
Empleats per
compte aliè 

Empleats fixos
discontinus 

HOMES 25 9 0 0
DONES 8 10 16 1
TOTAL 33 19 16 1
*Font: Viver d’Empreses – Ajuntament d’Eivissa 2011

Si comparam les dades d'Eivissa Crea del 2011 a 2016, observam que ha disminuït el

número de persones usuàries en 166. Per sexe ha passat de haver més homes que dones, al fet

que  hi  hagi  un  percentatge  quasi  similar  entre  els  dos.  La  edat  dels  participants  està

majoritàriament entre els 33 i 40 anys.

Segons les dades del nivell d'estudis, observam que en els homes no han variat molt, en el

2016, no hi ha homes amb estudis primaris. I En les dones, no hi ha un gran augment en els

estudis universitaris, tenint un 71,43 de percentatge.

Segons la migració, no ha canviat molt,  el número de persones del àmbit  nacional es

major que els altres.



Per finalitzar, observam que en els dos anys n’hi ha més persones aturades.



2.  SALUT LABORAL

2014 Nombre d´accidents mortals Índex incidència

Illes Balears 2 0,59%

   *No hi ha dades més actualitzades i sols per comunitat autònoma.

Índex d'incidència de les persones treballadores amb contingència coberta
segons sector, Illes Balears 2014

Índex d´incidència

Agricultura i Pesca 5.929,67

Indústria 6.650,50

Construcció 9.259,12

Serveis 3.927,34

    *Font: Observatori del Treball 

L'índex d'incidència, és el nombre d'accidents laborals per cada cent mil persones treballadores

amb les contingències cobertes.

Distribució dels accidents, per sexe a les Balears, des del 2011 fins al 2014

Accidents 2011 Accidents 2012 Accidents 2013 Accidents 2014

Total 15.251 12.611 13.371 14.677

Les dades disgregades per sexe, vers els accidents laborals, només es presenten fins al

2009 i tampoc hi ha dades a partir del 2014. En aquest anys, es en el sector de la construcció

on  més  accidents  es  produeixen,  i  per  el  contrari,  en  el  sector  serveis  es  on  menys  es

produeixen.

També en aquest mateix any, en el 2014, es quan més accidents van haver-hi des de el

2011, ja que van haver-hi 574 persones més.

3.  SALARI

En relació al salari, no s’ha trobat dades publicades en relació al municipi d’Eivissa, per

tant presentam les dades a nivell de les illes Balears i del conjunt de l'Estat espanyol.

Salari mitjà anual Illes Balears de totes les ocupacions, per sexe



2011-2014

Ambdós sexes Dones Homes

2011 21.351.000 19.377,39 23.188,80

2012 20.960,53 19,022,24 22.859,04

2013 20.776,29 18.998,37 22.584.78

2014 21.322,08 19.008,38 23.770,56

Observam que la mitja del salari anual per a l’any 2014 en homes va ser de 23.770,56€ i

en dones de 19.008,38€. Això representa que les dones cobren un 22,33% menys que els

homes. Respecte al 2009 aquesta diferència per sexe, ha pujat una mica, 0,57%. Hi ha un

augment del salari del homes, en 484,63€ i en les dones de 305,66€. No hi ha dades més

actualitzades, per això se ha posat fins al 2014.

A continuació una taula de l'INE, vers el guany mitjà anual per comunitat autònoma, on

es mostra la bretxa salarial (que és la diferència per sexe en el salari) i el rànquing d’aquesta

diferència per territori.

CC.AA. Ambdós
sexes

Dones Homes Bretxa
Salarial

Rànquing

TOTAL 22.858,17 19.744,82 25.727,24 5.982,44

Andalucía 20.840,30 17.576,13 23.541,32 5.965,19 8

Aragó 22.095,79 18.764,63 25.118,61 6.353,98 6

Astúries, Principat de 22.045,29 18.400,68 25.322,01 6.921,33 5

Balears, Illes 21.322,08 19.008,38 23.770,56 4.762,18 11

Canàries 19.436,48 18.201,48 20.641,49 2.440,01 14

Cantàbria 21.199,83 17.668,55 24.685,21 7.016,66 4

Castella i Lleó 20.524,83 17.682,88 22.904,80 5.221,92 10

Castella- La Manxa 20.644,88 18.157,02 22.719,35 4.562,33 12

Catalunya 23.927,17 20.324,88 27.447,71 7.122,83 3

Comunitat Valenciana 20.639,58 17.511,66 23.479,71 5.968,05 7

Extremadura 19.180,57 17.413,85 20.829,72 3.415,87 13

Galícia 20.195,89 17.797,03 22.505,05 2.398,86 15

Madrid, Comunitat de 26.570,35 23.326,94 29.734,23 6.407,29 4

Múrcia, Regió de 20.717,07 17.500,99 23.419,03 5.918.04 9

Navarra 24.700,78 20.163,10 28.659,74 8.496,64 1



País Basc 27.786,57 23.781,55 31.271,00 7.489,45 2

Rioja, La 21.954,10 18.959,85 24.814,25 5.854,4 10

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del INE 

Observam  que  on  hi  ha  més  diferències,  és  en  Navarra,  seguida  del  País  Basc  i

Catalunya. On hi ha menys diferència és a Canàries i Galícia.

Seguint l'informe de l'INE de l'enquesta salarial nacional, amb dades 2014. En mitjana,

els guanys dels homes  (25.727,24) varen ser major que els de les dones (19.735.22).  El salari

promedi  anual  femení  va  ser,  per  tant,  el  86,38% del  masculí.  Aquesta  diferència  s'ha  de

matisar  en  funció  d'altres  variables  laborals  (tipus  de  contracte,  de  jornada,  ocupació,

antiguitat...) que incideixen de forma important en el salari. Així, si tenim en compte la definició

comunitària  de  l'indicador  estructural  “Bretxa  salarial  entre  dones  i  homes”  que  empra  els

guanys ordinaris per hora treballada com a base de la comparació, la diferència se situa en el

13,62%.

Per tan les dones a les Illes Balears, cobren un 3,73% menys que a l’estat Espanyol. I 

aquesta diferència es manté en totes les categories i sectors.

Segons les dades de l'Enquesta Trimestral del cost laboral publicada per INE, el salari

mensual mitjà de Balears el  2014 va ser de  1.776,84  €, un 6,72% inferior  a la mitjana del

conjunt nacional (1.904,85€). Els salaris per baix de la mitjana nacional són una característica

estructural de l’economia de les illes atribuïble a l’especialització en activitats del sector serveis

de mercat de baixa o mitjana qualificació que limiten l’existència de salaris més elevats, a més

del gran número de contractes temporals que fan, pel que no sempre tenen un salari fix i ho

alternen amb altres prestacions més baixes com l´atur.

A continuació L'EVOLUCIÓ DEL SALARI MITJÀ PER SEXE, entre 2011 a 2014: a les

Illes  Balears i a l'estat Espanyol.

      ESPANYA:

Any Dones Homes

2011 19.767,59 25.667,89

2012 19.537,33 25.682,05

2013 19.514,58 25.675,17

2014 19.744,82 25.727,24

   ILLES BALEARS:



Any Dones Homes

2011 19.377,39 23.188,80

2012 19.022,24 22.859,04

2013 18.998,37 22.584,78

2014 19.008,38 23.770,56

Font: INE

        Observam que a Balears i a l'Estat espanyol, les dones cobren menys Segons l’Enquesta
d’estructura salarial del 2014. Resultats provisionals per Comunitats Autònomes. 

Població Aturada - Nivell d'Estudis - Font: SOIB

Nivell d'estudis Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Desconegut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analfabets 13 13 12 12 .... .... .... .... 3 6 9 5
Educació primària 1.009 938 889 687 511 489 531 577 593 897 1.182 1.119
Prog. FP sense títol 8 8 12 9 6 5 6 5 7 9 13 15
1a E. Secundària 1.715 1.600 1.468 1.227 894 830 793 824 905 1.344 1.706 1.647
Prog. FP Tit/1a Et 0 0 0 0 0 0 0 .... 0 0 .... ....
2a E. Secundària 606 592 538 430 307 256 232 240 274 472 625 599
Prog. FP Tit/2a Et .... 3 .... .... 0 0 0 0 0 .... .... ....
FP superior 130 134 123 110 75 54 47 50 58 104 136 129
Altres enseny. c/batxiller .... 0 0 0 0 0 0 .... 0 .... 0 0
Ensenyament universitari 258 239 230 217 171 150 138 143 158 192 240 224
Especialista Professional 4 .... 3 3 10 12 4 3 4 5 6 3
E. universitari 3r cicle .... .... .... .... .... .... .... 0 0 0 0 0
Sense assignar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3.747 3.530 3.278 2.697 1.979 1.801 1.754 1.846 2.002 3.031 3.919 3.744

Població Aturada - Grups d'Edat i sexe - Font: SOIB

Gener Febrer Març Abril

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Menors de 20 47 35 82 46 34 80 48 41 89 37 33 70
De 20 a 24 165 167 332 154 169 323 136 149 285 110 123 233
De 25 a 29 244 290 534 228 271 499 197 253 450 148 199 347
De 30 a 34 251 368 619 232 363 595 209 321 530 152 250 402
De 35 a 39 245 298 543 204 295 499 191 268 459 162 205 367
De 40 a 44 231 260 491 212 245 457 200 236 436 160 194 354
De 45 a 49 167 164 331 150 161 311 128 157 285 129 126 255
De 50 a 54 177 143 320 160 131 291 159 126 285 128 114 242
De 55 a 59 149 123 272 131 123 254 127 116 243 113 107 220
60 o més 123 100 223 123 98 221 118 98 216 112 95 207

Total 1.799 1.948 3.747 1.640 1.890 3.530 1.513 1.765 3.278 1.251 1.446 2.697
Maig Juny Juliol Agost

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Menors de 20 33 24 57 22 22 44 17 21 38 11 19 30
De 20 a 24 55 66 121 28 49 77 27 35 62 33 37 70
De 25 a 29 88 118 206 73 93 166 62 79 141 70 73 143
De 30 a 34 116 161 277 119 125 244 120 122 242 136 133 269
De 35 a 39 112 131 243 118 114 232 122 103 225 151 99 250
De 40 a 44 133 135 268 129 94 223 122 87 209 139 86 225
De 45 a 49 104 98 202 117 83 200 124 82 206 137 83 220
De 50 a 54 98 100 198 116 86 202 135 74 209 135 72 207
De 55 a 59 108 94 202 110 93 203 109 94 203 118 97 215
60 o més 115 90 205 119 91 210 125 94 219 121 96 217

Total 962 1.017 1.979 951 850 1.801 963 791 1.754 1.051 795 1.846
Setembre Octubre Novembre Desembre

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Menors de 20 20 18 38 25 39 64 44 50 94 41 45 86
De 20 a 24 53 64 117 131 134 265 200 198 398 190 172 362
De 25 a 29 93 93 186 186 214 400 306 285 591 276 266 542
De 30 a 34 145 144 289 243 271 514 325 361 686 321 339 660
De 35 a 39 155 119 274 239 204 443 291 269 560 292 258 550
De 40 a 44 143 94 237 194 162 356 242 225 467 237 210 447
De 45 a 49 131 88 219 148 137 285 158 183 341 168 158 326
De 50 a 54 139 80 219 145 98 243 166 129 295 174 128 302
De 55 a 59 119 94 213 141 100 241 156 105 261 150 98 248
60 o més 118 92 210 120 100 220 127 99 226 133 88 221

Total 1.116 886 2.002 1.572 1.459 3.031 2.015 1.904 3.919 1.982 1.762 3.744



GUANY MITJÀ PER HORA TREBALLADA PER PERSONA TREBALLADORA. SECTORS
D’ACTIVITAT I SEXE. Unitats: €. 

Ambdós sexes Dones Homes

Balears, Illes 

TOTAL 14,26 13,17 15,33

INDUSTRIA 15,01 -13,16 15,66

CONSTRUCCIÓ 12,00 . -11,88

 SERVEIS 14,39 13,17 15,88

Font: INE

GUANY MITJÀ ANUAL PER PERSONA TREBALLADORA, OCUPACIÓ I SEXE A LES ILLES
 BALEARS EN 2014. 

Ambdós sexes Dones Homes

Balears, Illes 

   TOTES LES OCUPACIONS 21.322,08 19.008,38 23.770,56

   1. Direcció i gerència -44.600,91 . -46.381,94

   2. Persones tècniques i professionals 
cientìfiques i intel.lectuals 

32.357,24 28.873,16 -37.880,77

   3. Persones tècniques professionals de su-
port 

24.822,11 -21.346,92 27.507,93

   4. Persones empleades contables, 
administrativess i altre personal d'oficina. 

19.742,96 18.614,84 -22.050,84

   5. Persones treballadores dels serveis de res-
tauració, personals, protecció i venedores. 

18.322,24 16.256,51 21.749,20

   6. Persones treballadores qualificades en el 
sector agrícola, ganader, forestal i pesquer. 

0 0 0

   7. Artesania i persones qualificades de les 
industries manufactureres i la construcció (ex-
cepte les persones operàries d’instal·lacions i 
maquinària) 

21.125,20 0 21.563,79

   8. Operacions d'instal·lacions i maquinària i
muntatge.

-20.717,36 0 -20.950,84



Ambdós sexes Dones Homes

   9. Ocupacions elementals 14.509,27 -13.621,14 -15.824,26

Font: Instituto Nacional de Estadística. Enquesta d’estructura salarial.  

Com els dats anteriors, tampoc hi ha dades actualitzades i sols tenen fins al any 2014.

Les dones tenen menys presència al sector indústria i nul·la al sector de construcció, d´operaci-

ons d´instal·lacions i maquinària i  muntatge i del sector agrícola, ganader, forestal, pesquer.

Aquests últims sectors (agrícola, ganader, forestal i pesquer) tampoc es realitzat per homes en

les Illes Balears. I en aquest apartat també es veu de nou la diferència de salaris entre homes i

dones com hem analitzat anteriorment.



3. CONCILIACIÓ VIDA LABORAL I PERSONAL

Tal com s’especifica a la Valoració del Primer Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Eivissa, el

consistori,  a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat,  va participar al 2009, a la

primera convocatòria del projecte pilot Europeu: «Equilibrio entre la vida personal, familiar

y profesional a España y Noruega /  Balance among personal, family and professional life

in  Spain  and  Norway«,  de  duració  fins  al  2011.  L’objectiu  principal  era  l’intercanvi

d’experiències entre Espanya i Noruega en matéria de conciliació, a través de l’estudi de

la realitat  de cada municipi  participant  i  la  confecció dels plans de conciliació familiar,

personal  i  professional.  A través  d’una  assistència  tècnica  per  a  les  entitats  locals

participants,  les  quals  varen  ser  10  entitats  locals  espanyoles:   A Coruña,  Alcalá  de

Henares, Aranda de Duero,  Barbate, Eivissa, Icod de los Vinos, Jaén, Puente Genil, Valls

y Vilagarcía de Arousa.

El resultat  va ser la confecció (durant  el  2010)  i  aprovació (al  2011) dels  dos plans

municipals per a la conciliació dels diferents temps, dirigit  a la ciutadania (extern) i  al

personal (intern). Ambòs plans s’aproven al Ple de la corporació celebrat el 28 d’abril de

2011, amb una duració fins al 2014 (inclòs).

Els diagnòstics confeccionats, se poden consultar al següent enllaç:   Diagnostic  o   Intern  o
2010 y Diagnostic  o   Extern  o   2010  .                          

Aquests diagnòstics són necessaris per conèixer la realitat que ens trobam i previs a la
confecció dels diferents plans de conciliació de la vida personal, familiar  i professional
2011-2014.

Pla de conciliació intern: 
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdf/planconciliacioninterno.pdf

Pla de conciliació extern: 
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdf/planmunicipalconciliacion.pdf

A l’octubre  del  2011,   finalitza  l’assistència  tècnica  de  la  primera  convocatòria i
seguim  treballant  en  els  diferents  plans,  a  través  de  les  reunions  de  les  diferents
comissions creades a l’efecte. 

A l’octubre del 2013:  Presentació de la  segona convocatòria del projecte europeu:
“Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional “.
L’objectiu  d’aquesta  segona convocatòria  del  Projecte,  va  ser  l’elaboració,  posada  en
marxa i seguiment del pla de conciliació i coresponsabilitat en dotze municipis espanyols i

http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Diagnosiinterna.pdf
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdf/planmunicipalconciliacion.pdf
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdf/planconciliacioninterno.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Eivissadiagexternaok.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Eivissadiagexternaok.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Eivissadiagexternaok.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Eivissadiagexternaok.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Eivissadiagexternaok.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Diagnosiinterna.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Diagnosiinterna.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Diagnosiinterna.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Diagnosiinterna.pdf
http://www.eivissa.org/portal/images/stories/pdf/2010Diagnosiinterna.pdf


                                                             
dos noruegs.

En  aquesta  segona  convocatòria  del  projecte  (fins  novembre  de  2015),  l’Ajuntament
d’Eivissa, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, participa per reforzar l’àmbit
extern del Pla de Conciliació, així com per a servir de referència a les noves entitats locals
participants en aquesta segona convocatòria del projecte.

Participen quinze ajuntaments espanyols (Almeria, Barakaldo, Cabezón de la Sal, Cádiz,
Cambre,  Candeleda,  Eivissa,  Jaén,  Madrid,  Majadahonda,  Mérida,  Pedro  Muñoz,
Torrepacheco, Verín i Vilagarcía de Arousa)  i dos Noruegs ( Hamar i Kristiansand).

Per tan,  les entiats locals que repeteixen varen ser  tres:  Jaen, Vilagarcia de Aurosa i
Eivissa, els quals particpam com a mentores per a les noves entitats locals participants.

S’actualitza l’estudi diagnòstic extern amb l’objecte de conèixer la realitat del municipi i
escollir  les cinq accions per  desenvolupar en el  municipi,  a causa de que se posa a
disposició de cada entitat local, de: 30.000€ per desenvolupar les accions. 
Les accions escollides per al municipi d’Eivissa,  varen ser:
1.Jornada empresarial: Beneficis de la conciliació coresponsable. Realitzada el 26 de
septembre de 2014, de cinq horas de duració.
Aquesta acció esatava enmarcada dins l’eix d’intervenció 2 del pla extern de conciliació:
Sensibilització i comunicació dirigida al teixit productiu i al personal treballador del municipi
d’Eivissa. 
Varen participar un total de 25 persones, que venien en representació de dos empreses de
la illa i d’altres administracions públiques de l’Illa, així com també persones autònomes. 
En general les valoracions varen ser positibes. Les presents, coneixien els beneficis de la
conciliació encara que la majoria va coincidir que no era allò més habitual, que habia una
manca de sensibilització de l’empresariat i del personal en aquesta matèria, així com un
desconeixemt dels drets/permisos en matéria de conciliació per part del propi personal,
així  com la necessitat d’una recerca de les mesures de conciliació més ajustades al a
temporalitat del turisme a l’illa. 

2.Guia  de  coresponsabilidad.  Promoció  de  la  figura  masculina  en  la  primera
infància.

Enmarcada  en  l’eix  d’intervenció  1:  sensibilització  i
comunicació de la coresponsabilitat en els usos dels temps
dirigides a la infància dels centres educatius del municipi. 
 
Una  de  les  mancances  trobades  en  la  confecció  de
l’actualització del diagnòstic, va ser que no havia referents

masculins a la primera infància, per lo que se va decidir promocionar el joc en igualtat a
través de la  posada en marxa d’aquesta guia  educativa als  centres -públics,  privats  i
concertats-  del  municipi.  Amb  l’objectiu  d’aportar  referents  masculins  a  una  professió
feminitzada com és l’educació d’infantil i de primària.

Per  fer  efectiva  la  seva  posada  en  marxa,  se  va  decidir  acotar  l’edat  de  l’alumnat
beneficiari d’entre 2 i 3 anys (P3) i d’entre 5 a 6 anys (P5), dels centres educatius del
municipi. La guia contempla la participació de les famílies a través dels seus annexes.
La guia recull, per cada grup d’edat, tres sessions diferents. 
Compta amb tres escenaris (casa, oci i professions), diferents famílies i objectes on la
protagonista té la mateixa edat que els grups beneficiaris.

Amb ajuda del projecte, se varen imprimir 700 guies en paper, adjuntant en format CD els
annexes  corresponents.  Aquestes  s’han  anat  repartint  en  els  centres  educatius
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participants, així com en les diferents activitats que ha realitzat la Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Eivissa. 
S’han realitzat un total de 144 sessions, realitzades en els cursos acadèmics del 2014 al
2016.

3. Campanya de sensibilització de Cruz Roja: Esto no es un chiste.
Acció  englobada  en  l’eix  d’intervenció  1:  Sensibilizació  i  comunicació  sobre  la
coresponsabilitat en els usos del temps dirigides a la ciutadania i empresariat del municipi

Se tracta de cinq vinyetes diferentes on se representa una llarga història de desigualtat en 
la llar, de discriminació laboral i salarial. De les quals s’han imprés un total de 30 per als 
OPIS de la ciutat, també s’han imprés i repartit 200 cartells en format DinA4, distribuides 
en els diferents departaments de l’Ajuntament d’Eivissa, el Consell Insular d’Eivissa, en els
centres educatius, comerços i d’altres empreses del municipi. Els cartells varen estar als 
OPIS desde el 7 de setembre de 2015 fins a novembre de 2016, que és quan va canviar la
licitació de la publicitat al municipi.

També se varen publicar dos faldos -en blanc i negre- en dos diaris locals, varen ser:  el 
09/11/2015 al Periódico de Ibiza y Formentera , i el 10/11/2015 al Diario de Ibiza.

4. Programa de radio. Para ofrecer un espacio donde sensibilizar a la poblacion en
temas de conciliacion de los tiempos personal, familiar y profesional, sin distincion
de sexo. 
Aquesta, és un acció no contemplada al pla, però se considera necessària actualment. 
Amb la idea de treure a l’exterior dels centres educatius la guia de coresponsabilitat (acció
anterior) apropant-les a les famílies i a les persones oients de les illes d’Eivissa i 
Formentera. 

Se realitzen entrevistes al personal monitor que du endavant les sessions de la guia de 
coresponsabilitat, així com al personal educatiu de l’escoleta de Can Cantó (centre 
educatiu participant) i a la tècnica del Casal de Dones de l’Ajuntament. Retransmitides en 
tres emisores locals (Radio Ibiza Ser, Onda Cero i COPE)  i també se va crear i difondre 
una cunya de 30 segons amb la idea de crear un debat de cóm la societat limita a les 
dones.

L’anunci de trenta segons diu: Miquel, te deixo la reba bruta per netejar. Miguel, qué hi ha 
avui per dinar? Que tenc molta gana. Miquel, on està el vestit planxat?. Miquel, has anat a 
recollir al nen?. Miquel que la mama vol anar al bany ... Miquel, Miquel, Miqueeeeel. Te 
sona d’alguna cosa? Sembla un acudit, veritat? La igualtat és un treball en equip. Aquest 
és un missatge de l’Ajuntament d’Eivissa a través de la campanya de Coresponsabilitat 
del projecte Equilibrio-balance. 

L’estratègia és visibilitzar les diferències girant els rols de gènere, així són més visibles.
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A  continuació  trobareu  recull  informatiu  de  l’evolució  del  permís  de

paternitat i maternitat, des del 2012 fins al 2016.  Les dades se refereixen a nivell

estatal  (total)  i  de  les  Illes  Balears,  així  mateix  també s’inclou la  taula  de les

excedències sol·licitades per a la cura de filles i fills, així com altres familiars.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Institut Nacional d’Estadística
(INE).

Al 2008, és l’any on més permisos de paternitat se demanen, en concret

són: 279.756, observant una disminució al llarg dels anys fins al 2016 que creixen

respecte al 2015 en 5.662 peticions.

En quant a les Illes Balears, la tendència no és la mateixa que a l’estat espanyol,

sino que s’oberva un augment de les peticions, i  el major creixement és entre

2015 a 2016, en: 444 peticions.

Nota: Per a la pròxima avaluació del present diagnòstic, s’ha de tenir en compte

que: el permís de paternitat, segons els pressupostos de la Administració General

de l’Estat del 2016, s’amplia fins a 4 setmanes, serà a partir de l’1 de gener de

2017. La qual, segons la Seguretat social, se diferència segons el tipus de treball

(per compte aliè, empleat públic i treball per compte propi).

  

2012 2013 2014 2015 2016

Estat Espanyol 245.867 237.988 235.678 238.806 244.468
Baleares 4.906 5.174 5.071 5.197 5.641

PERMISOS I PRESTACIONS DE PATERNITAT
A TOT L’ESTAT ESPANYOL I A LES ILLES BALEARS
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PERMISOS DE MATERNITAT A LES ILLES BALEARS I A L'ESTAT ESPANYOL

 Ambdós sexes 2012 2013 2014 2015 2016
Illes Balears 6.822 7.091 6.915 6.911 7.120
Total Nacional 298.732 288.842 281.151 278.389 278.509
 
% Dones
Illes Balears 98,64 98,38 98,25 98,36 98,23
Total Nacional 98,32 98,30 98,25 98,13 97,96

Font:  Elaboració pròpia a partir  de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat

Social

PERMISOS DE MATERNITAT PERCEBUTS PER AL PARE A LES ILLES BALEARS I A L'ESTAT ESPANYOL

HOMES 2009 2010 2011 2012 2013 2014    2015 2016
Illes Balears 133 135 122 93 115 121 113 126
Total Nacional 5.726 5.805 5.798 5.028 4.919 4.912 5.208 5.688

Font:  Elaboració pròpia a partir  de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat

Social

Observam que els permisos de maternitat   varen disminuir  del 2007 al 2008,

només un 0,21 % a  les Illes Balears, i  a l’estat espanyol varen augmentar un

0,05%.A partir del 2009 a nivell espanyol ha baixat un 0,10% i a nivell de les illes

Balears s’ha mantingut. Encara que el percentatge no baixa del 98%.

Font: Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, amb dades del

Ministeri de Treball i Seguretat Social

EXCEDENCIA PER CURA  DE FILLES/FILLS 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

                          % Mares 93,33 94,02 94,50 94,98 95,52 95,48 95,90 96,11

          Ambdòs progenitors 36.195 31.435 28.038 29.651 34.128 34.812 33.942 37.771

                             Mares 33.779 29.554 26.497 28.163 32.599 33.239 32.549 36.300

                             Pares 2.416 1.881 1.541 1.488 1.529 1.573 1.393 1.471
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Font: Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, amb dades del

Ministeri de Treball i Seguretat Social

A  l’anterior  actualització  del  diagnòstic,  s’extrau  informació  de  les

excedències  per  cura  de  persones  depenents  de  la  Tresoreria  General  de  la

Seguretat Social, on el percentatge de sol·licitud per sexe era d’un 85% de dones.

 Actualment a les estadístiques trobades se diferencien entre les excedències per

cura  de  filles  i  fills  i  les  excedències  per  cura  d’altres  familiars,  on  trobam

diferències entre sexes, la de cura de filles és demanada per més d’un 90% de

dones i la de cura d’altres familiars per més d’un 80%.

Observam que la tendència augmenta, per part dels homes  per ambdós tipus

d’excedències.  En  concret  entre  2014  a  2015,  augmenta:  un  0,69  punts

percentuals en el cas de la cura de filles i fills; i per a la cura de familiars,  només

augmenta un 0.09 punts percentuals.

EXCEDÈNCIA PER CURA DE FAMILIARS 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

                                % Dones 84,58 84,67 85,22 85,67 85,07 84,89 85,51

                         Ambdós 9.369 8.176 6.692 6.122 6.202 6.136 5.302

                                      Dones 7.924 6.923 5.703 5.245 5.276 5.209 4.534

                                  Homes 1.445 1.253 989 877 926 927 768
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L’ÚS DEL TEMPS

A d’ata d’avui, 6 d’octubre de 2017, l’INE no ha realitzat cap altre enquesta d’usos dels temps, la

darrera és del 2009-2010 contemplada a l’actualització del diagnòstic realitzat al 2013.

Encara  que  hem  trobat  altra  informació  referent  als  usos  dels  temps,  la  qual  mostram  a

continuació:

 2015 2014 2013 2012 2011

Homes

29,5 74,5 67,9 41,2 62,5

.. .. 3,7 6,8 2,5

Per ambdòs motius .. .. .. .. 3,7

Per altres motius diferents (diferents als anteriors) 70,5 25,5 28,4 52,1 31,4

No sap no contesta .. .. .. .. ..

Dones

53,3 51,2 42,4 51,1 49,1

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

Per ambdòs motius 1,6 2,0 1,6 3,4 3,2

Per altres motius diferents (diferents als anteriors) 41,1 43,9 51,1 40,5 44,2

No sap no contesta 0,3 0,4 1,5 0,7 0,1

(..) dada no disponible
Font: Enquesta de Població Activa. Variables de submostra INE

http://w w w .ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=827&dh=1

Ocupació  a temps parcial per cura a persones depenents per motiu (%)

Por no haver o no poder fer front a les despeses dels serveis 
adequats per a la cura d’infants  

Por no haver o no poder fer front a les despeses dels serveis 
adequats per a la cura de persones adultes malaltes o amb 
diversitat funcional o depenents

Por no haver o no poder fer front a les despeses dels serveis 
adequats per a la cura d’infants  
Por no haver o no poder fer front a les despeses dels serveis 
adequats per a la cura de persones adultes malaltes o amb 
diversitat funcional o depenents.
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Persones inactives que no cerquen feina perquè cuiden a persones depenents per grup d’edat i

sexe per al període de 2011 a 2015.

 2015 2014 2013 2012 2011

Homes

De 16 a 24 anys .. 5,8 1,5 .. ..

De 25 a 34  anys 19,1 12,7 23,0 17,4 18,5

De 35 a 44  anys 23,0 23,1 10,9 42,1 22,7

De 45 a 54  anys 28,3 34,7 27,5 24,2 32,5

De 55 i més  anys 29,6 23,7 37,1 16,3 26,4

Dones

De 16 a 24  anys 1,9 3,8 4,6 4,3 4,2

De 25 a 34  anys 22,8 25,8 24,4 23,9 23,9

De 35 a 44  anys 38,6 34,9 35,0 40,0 36,7

De 45 a 54  anys 17,4 17,9 18,7 15,6 18,4

De 55 i més anys 19,3 17,6 17,4 16,3 16,8

(..) dada no disponible
Font: Enquesta de Població Activa. Variables de submostra. INE

http://w w w .ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=834&dh=1

Persones Inactives que no cerquen feina perquè cuiden a persones 
depenents per grups d’edat (%)
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4. EDUCACIÓ

4.1. ESTUDIS A LES ILLES BALEARS

PERCENTATGE D’ESCOLARITZACIÓ PER NIVELL D’ENSENYAMENT 

Podem observar a la taula adjunta, del total  de població en edat  d’escolarització a les

Balears, la població masculina (51,34%) era major que la femenina al curs 2004-2005. Al curs

2009-2010 el percentatge no ha variat molt, sent del 51,40% masculina.

En els cicles inicials (educació primària i primer cicle d'ESO), on l’educació és obligatòria,

el percentatge major és en població masculina  (52,97%). I tal com succeïa al curs 2004-2005, en

els cicles superiors canvia la tendència: la població femenina és del 65,88%, sent un 14,59 punts

percentuals més alt que al curs 2004-2005. 

Una altra dada a destacar, és que l’alumnat de batxillerat LOGSE, al curs 2004-2005,  hi

havia unes 1.358 dones més de diferència, en canvi al curs 2009-2010, aquesta diferència ha

augmentat considerablement, sent la diferència de 4.700 dones més que els homes.

En  canvi  en  Programes  Qualificació  Professional  Inicial  (PQPI),  al  curs  2004-2005,  la

diferència entre dones i  homes era de 342 homes més i  al  curs 2009-2010,  els homes s'han

incrementat en 492.

Alumnat estranger: A les Illes Balears, trobam una gran multiculturalitat, segons dades de

l'INE, la presència percentual de la població estrangera a les diferents Comunitats Autònomes, situa

les Illes Balears en primer lloc amb el 21,8%. La mitjana espanyola és del 12,2%. El curs escolar

2006-2007 suposaven el 13,6% del total.

Escolarització
Curs  2009 – 2010

TOTAL Femení Masculí
Educació Infantil (de 3 a 6 anys) 39.313 18.310 21.003
Educació Primària (de 6 a 12 anys) 63.954 30.118 33.836
Primer cicle d'ESO (de 12 a 14 anys) 21.990 10.298 11.692
Educació especial 515 162 353
Total (excepte E .Infantil) 86.459 40.578 45.881
Segon cicle d'ESO (de 14 a 16 anys) 17.944 8.958 8.986
Batxillerat LOGSE (de 16 a 18) 8.242 6.471 1.771
Cicles Formatius de Grau Mitjà, CFGM
(de 16 a 17 anys) 5.382 2.968 2.414
Cicles Formatius de Grau Superior, 
CFGS (de 18 a 19 anys) 3.208 1.650 1.558



Escolarització
Curs  2009 – 2010

TOTAL Femení Masculí
Programes de Garantia Social* (de 16 
a 17 anys) 1.646 577 1.069
Total (excepte CFGS) 33.214 18.974 14.240
Total 36.422 20.624 15.798
Població 2009
3 a 5 anys 34.659 16.694 17.965
6 a 13 anys 84.229 41.023 43.206
14 a 16 anys 31.155 15.233 15.922
17 a 18 anys 21.825 10.577 11.248

Font: Ministeri Educació. Elaboració pròpia amb dades IBESTAT
* A partir del Curs escolar 2009-2010, passa a nomenar-se Programa de 
Qualificació Professional Inicial.

A continuació, una altra taula on podem observar que les dones superen en tots els nivells
l’escolarització,  a  partir  dels  estudis  d'ESO.  Si  ens  fixam  en  les  dades  del  curs  2010-2011,
observam que els  homes només superen a les dones en l’escolarització de: Cicles formatius
d’Arts Plàstiques i Disseny Grau Mitjà, el que no succeïa al curs anterior, on havia una dona més
escolaritzada.  Així  mateix  també  cal  destacar  que  el  curs  2009-2010  hi  havia  més  homes
escolaritzats al Bachillerat a Distància i el curs 2010-2011, són més dones.

 ESCOLARITZACIÓ SEGONS SEXE I NIVELL D’ENSENYAMENT. CURS 2010-2011 i 2009-2010 



2010-11 2009-10
Homes Dones Homes Dones

6699 3155 3544 6761 3238 3523
3962 1656 2306 3906 1702 2204
3819 1590 2229 3846 1664 2182
143 66 77 60 38 22

1789 829 960 1448 695 753
1779 820 959 1443 693 750

0 0 0 0 0 0
10 9 1 5 2 3
0 0 0 0 0 0

1294 605 689 1108 531 577
1283 599 684 1026 501 525

0 0 0 29 0 29

Ambdós Ambdós
Estudis d' E.S.O. (Graduat en Secundària)
Bachillerat / C.O.U. (1)
Alumnat que va acabar Bachillerat
Bachillerat a distància
Tècnic/a / Tècnica/ic Auxiliar (2)
Cicles Formatius de F.P. Grau Mitjà
Cicles Formatius de F.P. Grau Mitjà a distància
Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny Grau  Mitjà
Ensenyaments Esportius de Régim Especial de Grau Mitjà
Tècnic/a Superior / Tècnic/a Especialista (3)
Cicles Formatus de F.P. Grau Superior
Cicles Formatius de F.P. Grau Superior a distància

Font: IBESTAT

Segons l'informe del 2011 del Centre Econòmic i Social, vers l’educació a les Illes Balears, 

destacam el següent:

 La tendència al creixement progressiu de l’escolarització durant els darrers anys en els 

ensenyaments de règim general a les Illes Balears s’ha estabilitzat, i s’ha limitat l’arribada 

d’alumnat estranger, cosa que ha comportat l'increment interanual de la població en edat 

escolar. Les dades del curs 2011/2012 ens mostren una variació lleugera en tots els nivells 

educatius si les comparam amb les del curs anterior; l’increment total és de 1.106 

matrícules, un augment que es distribueix per nivells entre l’educació infantil (+873), 

primària (+326) i secundària obligatòria (+189) 

 La taxa d’escolarització infantil als quatre anys a Espanya ja és, l’any 2009, gairebé 

universal, 99,3%, per sobre de la mitjana de la UE-27 (90,1%). La taxa neta d’escolaritat 

als tres anys és superior al 95% en pràcticament totes les comunitats autònomes, 

exceptuant les Illes Balears, les Canàries, Madrid i la Comunitat Valenciana. El mateix any, 

entre els zero i dos anys, tot i la progressió experimentada, els nivells fixats per la Unió 

Europea no són assolits i existeix també una disparitat territorial important (CES, 2012, 

586): durant el curs 2011-12 aquesta taxa a les Balears és d’un 20,3%, nou punts inferior a

la taxa estatal. Tot i no arribar al 30% fixat per la Unió Europea, és apreciable l'increment 

de tres punts al llarg dels dos darrers cursos tant al conjunt estatal com a les Balears. 

 Durant el curs 2011-2012, a l’educació primària la matrícula arriba als 65.529 alumes, un 

62,83% dels quals pertanyen a centres públics i un 37,17% a centres privats. A 

l’ensenyament secundari obligatori s’han escolaritzat 40.505 alumnes, amb una distribució 

entre centres públics i privats del 61,4% i 38,6, respectivament. 

 Als programes de qualificació professional inicial s'hi han matriculat 98 alumnes.

 A partir dels nivells postobligatoris, més del 80% de la matrícula es dóna en centres 

públics. 



 Als nivells de secundària no obligatòria, durant el curs 2011-12, indica la preferència de 

part dels estudiants per triar ensenyaments a distància. 

 Atenent als valors absoluts de la matrícula amb relació a la població corresponent a cada 

nivell, trobam que la matrícula a secundària postobligatòria continua sent inferior a la 

mitjana de la matrícula en l'àmbit estatal. Les taxes d'escolarització són al batxillerat del 

63,5% (79,6% estatal), als CFGM del 30,4% (36,2% estatal), als CFGS del 17,6% (33,7% 

estatal). A l’educació infantil també trobam diferències significatives: la taxa bruta 

d'escolarització al primer cicle és del 20,3% (29,6% estatal) i al segon cicle és del 93,1% 

(99,8% estatal) (vegeu el quadre següent). 

TAXES BRUTES D’ESCOLARITAT PER NIVELL D’ENSENYAMENT A ESPANYA I ILLES BALEARS. 
CURS 2011/2012

 

Primer
cicle
E. infantil
(0 - 2 anys)
(1) (2)

Segon
cicle
E. infantil
(3 - 5 anys)
(1)

Batxillerat
(16 - 17 anys)
(3)

Programes de 
qualificació 
professional 
Inicial
(16 - 17 anys) 

Cicles 
formatius grau
mitjà
(16 - 17 anys)
(3)

Cicles formatius
grau superior 
(18 - 19 anys)
(3)

Estatal 29,6 99,8 79,6 9,6 36,2 33,7
Illes 
Balears

20,3 93,1 63,5 10,1 30,4 17,6

(1) Taxa neta per al grup d'edat en qüestió.
(2) En centres autoritzats per l'Administració educativa.
(3) Inclou el règim d'educació a distància
Font:  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Estadística d'Educació. Ensenyaments no universitaris.

  Pel que fa a la promoció en els estudis de secundària obligatòria, les evidències més 

destacables del curs 2011-12 són: 

-El nivell de promoció és més alt als centres privats. 

-Les dones promocionen més que els homes, a tots els cursos, a tots els centres i tant a les 

Balears com al conjunt estatal. 

 Les dones es graduen més. A primer ho va fer un 75,3% de les dones de Balears (només 

un 69,9% dels homes); a segon de batxillerat es va graduar un 73,2% de les dones (només

un 70,3% dels homes). 

 Si observam la globalitat de les nacionalitats presents a l'arxipèlag balear, hi destaquen els 

residents procedents del Marroc, l'Equador, l'Argentina, Colòmbia, Alemanya, el Regne 

Unit, Romania, l'Uruguai i Bolívia. 

 Amb relació a la situació de l’alumnat estranger present en el sistema educatiu de les Illes 

Balears, a nivells no universitaris s’ha experiment un descens important de 1.458 alumnes. 

El total d’alumnat estranger matriculat és de 26.413 alumnes. La dinàmica que s’observa 

és de continuïtat en davallada d’alumnat estranger iniciada de forma perceptible el curs 

anterior 2010-2011, i constatable també durant l'actual. 



 L'alumnat estranger a les Balears representa el 14,91 % del total, quasi un punt manco que

el curs anterior. Formentera és l'única illa que ha vist augmentar el percentatge d’alumnat 

estranger fins al 21,63% del total; Mallorca se situa en la mitjana balear, amb un 14,48%; 

Eivissa situa la presència d’alumnat estranger en el 17,40%; i per últim, Menorca presenta 

un tant per cent inferior xifrat en el 12,18% (vegeu el quadre següent). 

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE L'ALUMNAT ESTRANGER PER ILLES. CURS 2011-2012

Illa
Total 
alumnat

Alumnat 
estranger

% alumnat 
estranger

Mallorca 139.304 20.700 14´48
Menorca 16.968 2.063 12´18
Eivissa 19.508 3.395 17´40
Formenter
a

1.183 256 21´63

Total 176.903 26.413 14´91
Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Direcció General de Planificació, 
Centres i Inspecció Educativa.

 Amb relació al curs anterior, la pèrdua d’alumnat estranger a Eivissa, és la següent: la 

davallada és inferior i se situa en una pèrdua de 161 alumnes, dels 3.556 alumnes 

estrangers matriculats durant el curs 2010-2011 es davalla a 3.395 alumnes. 

 L’única illa que veu augmentar el nombre d’alumnes estrangers és Formentera, que 

incrementa en 27 el total; de 229 matriculats durant el curs 2010-2011 s’incrementa fins a 

256 durant el curs actual. 

 En general, la pèrdua d’alumnat estranger ha estat menys important a les Pitiüses que la 

registrada a Mallorca i a Menorca. 

 En el cas de les Illes Balears, la presència d’alumnat estranger en els centres públics 

(85%) supera en tres punts la mitjana espanyola, que se situa en el 82%

 Amb relació a la diversitat quant als països de procedència de l’alumnat, les nacionalitats 

més representatives és Eivissa: el Marroc, l'Equador, l'Argentina, Colòmbia, Romania, el 

Regne Unit, Alemanya i l'Uruguai. 

Segons resum d’educació del Centre Econòmic i Social, al 2011:

 L'alumnat  de cicles formatius de grau superior  s’ha matriculat en 15 de les 41 

especialitats existents. Un 72,5% de les dones matriculades han cursat tres especialitats:   

educació infantil (936), administració i finances (525), animació d’activitats físiques i 

esportives(65). Per altra banda, un 62% de la matricula masculina s’ha agrupat en les 

següents especialitats: administració i finances (277), animació d’activitats físiques i 



esportives (246), administració de sistemes informàtics en xarxa (187), dietètica i nutrició 

(35) i administració de sistemes informàtics (116). 

 La distribució de la matrícula a l’ensenyança secundària obligatòria ha mostrat la mateixa 

tendència de cursos passats: en els cicles formatius, s’han matriculat més dones al grau 

superior i batxillerat. A pesar de les majors taxes d’escolarització de les dones als nivells 

postobligatoris, la mateixa segregació per sexes de l’àmbit  educatiu, amb l'agravant que 

bona part de la formació professional femenina se destina a una part de les ocupacions 

que més han sofert l'impacte de l'increment de l’atur.

 Dues especialitats dels cicles formatius de grau mitjà han aglutinat un 37,5% del total de la 

matrícula  i un 60% de la matrícula femenina. Al curs 2010-2011: 1.015 alumnes s'han 

matriculat a gestió administrativa i 805 a auxiliar d’infermeria.

 Per altra banda, també hi ha una diferència en la matrícula entre dones i homes:  més d’un 

60% de dones s’han matriculat a la modalitat d’humanitat i ciències socials. La matrícula a 

ciències i tecnologies ha augmentat, i és més sol·licitada per als homes.

 L’oferta de programes de qualificació professional inicial (PQPI) és principalment pública. 

Durant el curs 2010-2011 la matrícula de l’aluma’t a Eivissa, ha set de: 318.

 Ha predominat la presència masculina, encara que s’ha compensat la diferència del curs 

anterior: ha hagut 1.449 homes i 758 dones. També hi ha una orientació diferenciada per al

sexe. Les especialitats masculines han set: auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de 

telecomunicacions (169 homes), manteniment d’electromecànica de vehicles (149), oficina 

(138), lampisteria i climatització domèstica (110), serveis de restauració (101), jardins, 

vivers i parcs (100) i cuina (81). Les especialitats majoritàriament cursades per 

dones han set: oficina (142), perruqueria (102), dependenta de comerç(84), tècniques 

estètiques (68) i serveis de restauració (68). Les úniques especialitats que podem 

denominar mixtes són, Primer:  oficina, amb 138 homes i 142 dones matriculades. En 

segon lloc, a pesar de la major matrícula masculina, els serveis de restauració (,101 homes

i 68 dones), i cuina (81 homes i 42 dones). En tercer lloc, dependent de comerç, amb 84 

dones i 54 homes. 

PROFESSORAT DE RÈGIM GENERAL A L’ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI, PER SEXE
I GRUPS D’EDAT

Professorat curs 2009-2010

Total
menys
de 30
anys

de 30 a
39 anys

de 40 a
49 anys

de 50 a
59 anys

de 60 a
64 anys

de 65
endavant

Homes 4.356 418 1.667 1.188 863 202 18
Dones 11.437 1.738 4.409 2.981 1.904 341 64
Total 15.793 2.156 6.076 4.169 2.767 543 82

Font: Observatori Municipal de la Igualtat a partir de dades del Ministeri d'educació



Nota: no s'inclou el professorat de centres que imparteixen primer cicle d'educació 
infantil, en no estar disponible aquesta informació.

Al 2010, el 72,41% del professorat eren dones. Per tan ha pujat quasi dos punts i mig en

comparació amb el curs escolar 2003-2004.  Mentres que: al curs escolar  2003-2004, els majors

percentatges els veiem en professorat de menys de 40 anys, amb un 72,99% de dones. Al curs 2009-

2010, el major percentatge és de 30 a 59 anys, amb un 81,26% de dones.

PERCENTATGE DE POBLACIÓ ENTRE 18 I 24 ANYS QUE NO COMPLETÀ 
EL NIVELL D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PER SEXE. 2007

Homes Dones Total 
Illes Balears 49,1 39,2 44,2 
Promig estatal 36,1 25,6 31,0 
Promig UE 16,9 12,7 14,8 

Font. Consell escolar de les Illes Balears 

Pel que fa a la població que no completa el nivell d’Educació Secundària (2007), el de les

Illes Balears va ser el més alt de tot l’estat espanyol, amb el 44,2% del total de la població a 13,2

punts del promig estatal i a 29,4 punts del de la Unió Europea. Per sexes, les Illes Balears també

ocupaven el primer lloc en abandonament d’estudis, ocupant el primer lloc els homes a 9,9 punts

de les dones. Per comunitats autònomes, les que van tenir els percentatges per sota del promig

estatal van ser el País Basc (0,5 punts per sobre del promig de la UE), Navarra, Astúries, Galícia,

Castella i Lleó, Aragó, Cantàbria i La Rioja. 

Per altra banda, a l’anuari de l’educació de les Illes Balears del 2013. Comenta a la pàgina

95,  pel  que  fa  al  gènere,  en  el  cas  de  les  Illes  Balears,  és  remarcable  la  diferència  entre

l’abandonament  masculí i el femení: el primer es manté sempre molts de punts percentuals per

sobre del segon,  sempre per sobre de 9,9 i amb extrems de més de 20 punts.

PERCENTATGE DE FORMACIÓ DE LA JOVENTUT ENTRE 20 FINS ALS 24 ANYS, PER

SEXE, A L’ESTAT ESPANYOL. CURS 2009/2010

20 anys 21 anys 22 anys 23 anys 24 anys
Total 50,8 42,3 35,2 28,8 21,8
Homes 44,8 37,4 31,4 26,2 20,4
Dones 57,1 47,5 39,1 31,6 23,2

Font: Ministeri d’Eduació, Cultura i Esports. Dades del curs 2009-2010 

Observam que el percentatge de formació de la joventut d’entre 20 a 24 anys, a l’estat

espanyol, va minvant amb l’edat i les dones són majoria a totes les edats. En valors absoluts i



segons publica el Ministeri d’Educació per al curs 2009-2010 a les Illes Balears, hi va haver un

total de 8.468 persones escolaritzades entre 20 a 24 anys, de les quals: 8.468 varen ser homes i

11.475 dones. El que suposa un 57.53% de dones.

TAXA BRUTA D’ESCOLARITZACIÓ  PER  SEXE,  ALS  CICLES  FORMATIUS  DE  GRAU

MITJÀ I SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS I TOTAL NACIONAL. CURS 2009- 2010 

Taxa bruta es-
colarització

Cicle Formatiu Grau Mit-
jà                    

Cicle Formatiu Grau Su-
perior                 

AMBDÓS SEXES
TOTAL Nacio-
nal 30,8 26,4
Balears (Illes) 25,2 14,3
HOMES
Total Nacional 32,3 25,6
Balears (Illes) 27,1 13,5
DONES
Total Nacional 29,1 27,4
Balears (Illes) 23,2 15,1

Font: Ministeri de Educació, Cultura i esports 

A continuació les dades trobades de matrícules per al curs 2012-2013 per illes, però sense

distinció de sexe i el percentatge de variació respecte al curs anterior: 

MATRÍCULES A FORMACIÓ PROFESSIONAL A LES ILLES BALEARS CURS 2012-2013 I VARIACIÓ 
AMB EL CURS ANTERIOR

CF GM CF GS PQPI CAPI TOTAL
INCREMENT RESPECTE L'ANY 
PASSAT

Mallorca 4.396 2.693 1.859 308 9.256 13,49%    
Menorca 655 276 282 29 1.242 5,79%    
Eivissa 657 356 378 66 1.457 22,43%    
Formentera 32 23 37  92 4,54%    
FP a 
distància 477 515   992 342%    
ILLES 
BALEARS 6.217 3.863 2.556 403 13.039 20,37%    

Font:  Conselleria d’Educació Web CAIB



Si comparam les dades de les persones matriculades als cicles formatius de grau mitjà i els

de grau superior, observam que hi ha un augment en les matrícules dels dos tipus de cicles.  No

es pot fer comparativa per sexe, en no disposar actualment de les dades disgregades.

Hi ha un augment de la matrícula  a Eivissa del Cicle Formatiu de Grau Mitjà, de 252 més

que al curs 2004-2005. Quant al cicle formatiu de Grau Superior, la matrícula ha augmentat en 151

més.  Si  observam les dades de les Illes Balears,  l’augment  és més considerable,  amb 1.868

matrícules més en el Grau Mitjà, i de 1.688 al Grau Superior.

Observam també que Eivissa, és l’illa on més han pujat el nombre de matrícules de totes

les illes, destacant la formació a distància que ha pujat més del 300% respecte al curs passat. 

PEL QUE FA A L’ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS (A LA UIB)

PROVES D’ACCÉS

A continuació les dades d’accés a la Universitat  per alumnat lliure al  curs 2008-2009 i

2009-2010 i l’accés de l’alumnat de batxillerat i superiors del curs 2010-2011. On se mostra una

evolució en matrícules, presentacions i suspensions, de les dones, sent el percentatge superior al

58%.

Proves d’accés a la UIB (PAAU) Matrícules Aprovades/ats Suspeses/os

Alumnat lliure i oficial 
(convoc. juny)
curs 2008-2009 Total* Dones Total Dones Total Dones

Cientificotecnologia 704 230 603 203 100 27
Ciències de la salut 772 534 708 484 63 49
Ciències Socials 1.033 664 921 593 109 68
Humanitats 338 263 297 228 40 34
Arts 116 86 107 77 9 9
Total 2.963 1.777 2.636 1.585 321 187
Font: Memòria 08-09 UIB
*No quadra el total, perquè s’han de tenir en compte les persones No presentades, en 
total hi ha 6 persones (1 home a Cientificatecnologia, 1 dona a Salut, 3 dones a 
ciències socials i 1 dona a Humanitats)

A partir  del  curs  2009-2010,  els  ítems  recollits  varien  i  les  persones  suspeses  no  se
contabilitzen, sent substituït per a les persones presentades.

Proves d’accés a la UIB (PAAU)
Matrícules Presentades/ats Aprovades/ats



Alumnat lliure i oficial (convoc.
juny) curs 2009-2010 Total Dones Total Dones Total Dones

Arts plàstiques, Imatge i Disseny 269 119 269 119 254 108
Arts escèniques, Música i Dansa 26 15 25 14 23 13
Ciències i Tecnologia 1.223 631 1.216 627 1.141 594
Humanitats i Ciències Socials 1.589 1.059 1.583 1.056 1.431 952
Total 3.107 1.824 3.093 1.816 2.849 1.667
Font: Memòria 09-10 UIB  nota Els ítems varien aquest curs

Proves d’accés a la UIB (PAAU)
Matricules Presentades/ats Aprovades/ats

Alumnat batxillerat i tècniques
superiors (convoc. juny) 

Curs 2010-2011 Total Dones Total Dones Total Dones
Només fase general 228 140 226 138 186 119
Només fase específica* 299 163 278 149 193 97
Fase general i específica 2.929 1.764 2.920 1.759 2.677 1.608
Total 3.456 2.067 3.424 2.046 2.863 1.727
Font: Memòria 10-11 UIB. També varien els ítems 

*Es considera aprovat en la fase específica l’alumnat que aprovi al manco una de les matèries

Del total d’alumnat matriculat al curs 2008-2009, el 59.97% són dones, el que suposa 
menys d’un punt percentual respecte al curs 2005-2006, del primer diagnòstic.  Les rames amb 
una taxa d’alumnat femení més important són les Humanitats i les Ciències socials, amb un 
77.81% ( el que suposa una devallada de més de 3 punts percentuals respecte al curs 2005-2006)
i un 64.27% respectivament ( el que suposa una devallada de més de 6 punts percentuals respec-
te 2005-2006).  El 60.12% de les alumnes aprova la PAAU. 

Seguint informe del Consell Escolar de les Illes Balears, per al curs 2008-2009.  Segons

dades de la Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa, el nombre d’alumnat que es

presentà  a  les  provés  d’accés  a  la  universitat  (PAU)  va  ser  3.396,  dels  quals  1.391  homes

(40,96%) i 2.005 dones (59,04%). Del total de presentats superaren les proves 2.904 alumnes, el

85,51% dels presentats, dels quals el 39,84% eren homes i el 60,16% dones. 

Per illes, els percentatges d’alumnes que superaren les proves van ser de 85,16% a 

Mallorca, 91,35% a Menorca, 83,65% a Eivissa i 92,31% a Formentera. 

ACCÉS DE MAJORS DE 25 ANYS

A continuació es presenten les dades recollides a les diferents memòries de la UIB, per al

curs del 2008-2009 per comparar amb el curs 2009-2010, al comptar amb els mateixos ítems de

valoració,  per  tant  observam  que  entre  aquests  cursos  escolars,  el  percentatge  de  dones

matriculades augmenta 1,55%;   les aprovades, augmenta un 1,63%  i no presentades augmenta

un 8,68%. En canvi les dones suspeses disminueix un 2,89%. 

 També podem observar que les ciències socials i jurídiques, se varen matricular al curs

2008-2009, un 44.80% de dones i al curs següent, va ser d’un 49.74%. En canvi a les Humanitats,

el percentatge arriba fins a un 66.80% al curs 2008-2009 i fins a un 67.26% al curs 2010-2011.



CURS 2008-2009

Proves d’accés a la
UIB

Matriculades/ats Aprovades/ats Suspeses/os
No

presentades/ats
Majors de 25 anys

2008-2009 Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
Cientificotecnologia 67 24 11 3 39 16 17 5
Ciències de la salut 149 105 47 29 74 57 28 19
Humanitats 154 103 78 50 49 34 27 19
Ciències Socials i 
Jurídiques 576 258 259 114 184 87 133 57
Total 946 490 395 196 346 194 205 100

CURS 2009-2010

A continuació es presenten les dades recollides per al curs del 2010-2011 per comparar
amb el curs 2011-2012, al comptar amb els mateixos ítems de valoració, observam que hi ha un
augment en totes les àrees especificades, on el percentatge de presentades puja un 1,88%. En el
curs 2010-2011 les dones matriculades a Ciències socials i jurídiques arriba fins al 58.64%. En
canvi a Ingenieria i Arquitectura el percentatge és de només un 17.39% al curs 2010-2011 i d’un
30.61% al curs 2011-2012 ( quasi se duplica el percentatge de dones matriculades).

CURS 2010-2011

Proves d’accés a la
UIB

*Matriculades/ats Presentades/ats Aprovades/ats

Majors de 25 anys
2010-2011 Total Dones Total Dones Total Dones

Arts i Humanitats 96 65 91 61 61 38
Ciències 29 11 29 11 10 3
Ciències de la salut 169 116 158 39 25
Ciències socials i 
jurídiques 619 363 568 337 306 170
Ingenieria i 
Arquitectura 46 8 40 8 14 3
TOTAL 959 563 886 525 430 239

*L’alumat pot estar matriculat a més d'una opció Font: Memòria UIB 2010-2011.Els ítems varien

CURS 2011-2012

Proves d’accés a la
Universitat

*Matriculades/ats Presentades/ats Aprovades/ats

Majors de 25 anys
2011-2012 Total Dones Total Dones Total Dones

Arts i Humanitats 90 59 78 54 43 32
Ciències 32 14 22 10 6 3

Proves d’accés a la
UIB

Matriculades/ats Aprovades/ats Suspese/os No presentades/ats

Majors de 25 anys
2009-2010 Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones

Cientificotecnologia 55 18 14 3 25 9 16 6
Ciències de la salut 154 91 40 22 79 47 35 22
Humanitats 168 113 82 53 51 34 35 26
Ciències Socials i 
Jurídiques 581 289 264 127 182 89 135 73
Total 958 511 400 205 337 179 221 127

 



Ciències de la salut 220 165 184 134 45 33
Ciències socials i 
jurídiques 567 321 462 270 253 135
Ingenieria i 
Arquitectura 49 15 44 15 21 5
TOTAL 958 574 790 483 368 208

*L’alumnat  pot estar matriculat a més d’una opció.

ESTUDIS UNIVERSITARIS A LES ILLES BALEARS

Segons el Vè informe de l' oficina per a la igualtat de la UIB (és el darrer) curs 2008-2009.

Seguint la mateixa tendència, a la UIB les alumnes han estat majoria al primer i segon cicle els

últims onze anys acadèmics, amb una feminització de l’alumnat que s’ha consolidat entorn del

60% . Hem de recordar que, tal com assenyala la Disposició Addicional Primera de la LO 3/2007

per  a  la  igualtat  efectiva  entre homes i  dones,  podem parlar  de composició  equilibrada entre

homes i dones quan les persones de cada sexe no superen el 60% ni són inferiors al 40%. En

aquest  sentit,  efectivament,  l’alumnat  de  la  universitat  de  les  Illes  Balears,  ha  tendit  al  llarg

d’aquest anys a feminitzar-se cada vegada més.

Tal com s'especifica a la Memòria de l'Observatori Municipal, per al curs 2009-2010. No

són els mateixos ítems, però es pot fer la valoració genèrica de llicenciatures, estudis arquitectura

i enginyeries tècniques, així com estudis de diplomatura.

Observam que no han variat molt les coses al llarg d'aquests anys, encara hi ha molta

diferència entre Psicologia, on un 78% són dones, Infermeria, amb un 83,91% al curs 2008-2009 i

un 85,42% al curs 2009-2010.

Així mateix també s'ha de tenir en compte les dones com a mestres, al curs 2005-2006

estaven separades per  especialitats  però a les taules  actualitzades es veuen juntes,  per  tant

teniem un percentatge de dones mestres que va minvant al llarg dels anys:  Al curs 2005-2006 del

79,60%; al curs 2008-2009, va ser del 78,18%; i al curs 2009-2010, del 77,76%,

També podem observar que en matemàtiques, al curs 2005-2006, estaven matriculats un

62, 16% d'homes, en canvi actualment la proporció ronda el 50%. 

En diplomatura de turisme, el percentatge d'homes i de dones, no ha variat al llarg d'aquest

temps, segueix igual: amb un 41% d'homes.

Una altra dada curiosa,  són les professions considerades femenines,  és on hi  ha més

concentració  d'homes,  com és a  Ciències  empresarials,  amb 567,  el  que  suposa  un  45,79%



d'homes al curs 2008-2009 i un 45,60% al curs 2009-2010. Mestre, és la segona professió on més

homes se concentren: amb un 21,13% al curs 2008-2009  i un 22,2% al curs 2009-2010.

El percentatge d'alumnat matriculat per al curs 2008-2009, és del 61,50% de dones per a

estudis  de  llicenciatura,  d'un  91,73%  per  als  homes  d'estudis  d'arquitectura  i  enginyeria,  un

80,84% dels homes en estudis d'arquitectura i enginyeries tècniques, i un 70,62% de dones en

estudis de diplomatura. 

Per al curs 2009-2010, se produeix un augment, encara que per sexes no hi ha moltes

diferències,un  62,87%  de  dones  per  a  estudis  de  llicenciatura,  d'un  93,61%  per  als  homes

d’estudis d’arquitectura i enginyeria, un 82,01% dels homes en estudis d'arquitectura i enginyeries

tècniques, i un 70,26% de dones en estudis de diplomatura. 

A la taula següent observam com hi ha estudis feminitzats i masculinitzats.

Alumnat matriculat a la
UIB, per estudi i sexe

(presencials)

Curs       2008/2009   Curs       2009/2010
Total Homes Dones

 Total Homes Dones

Administració i direcció 
d'empreses

799 353 446 595 235 360

Arquitectura tècnica 398 265 133 313 216 97
Biologia 463 168 295 354 130 224
Bioquímica 27 10 17 30 16 14
Ciències empresarials 1238 567 671 910 415 495
Periodisme 125 46 79 97 39 58
 Història de l'Art 221 49 172 166 35 131
Comunicació audiovisual 115 61 54 83 42 41
Perdiodisme 125 46 79 97 39 58
Diplomatura en turisme 993 414 579 778 325 453
Direcció Hotelera 
Internacional
Dret 848 350 498 679 285 394
Economia 359 186 173 276 133 143
Educació social 328 52 276 215 30 185
Enginyeria en informàtica 121 110 10 94 88 6
Enginyeria técnica 
agrícola

146 105 41 155 114 41

Enginyeria tècn. de 
telecomunicacions. 

122 106 16 106 89 17

Enginyeria tècnica en 
informàtica de gestió

283 250 33 268 235 33

Enginyeria tècnica en 
informàtica de sistemes

203 187 16 183 167 16

Enginyeria tècnica 
industrial. Especialitat en 
electrònica industrial

226 201 25 226 205 21

Filologia anglesa 420 110 310 330 89 241
Filosofia 159 83 76 111 60 51
C. Física 95 70 25 66 47 19
Fisioteràpia 259 97 162 187 75 112



Alumnat matriculat a la
UIB, per estudi i sexe

(presencials)

Curs       2008/2009   Curs       2009/2010
Total Homes Dones

 Total Homes Dones

Geografia 130 88 42 97 70 27
Història 215 131 84 137 86 51
Història de l'art
Infermeria 578 93 485 446 65 381
Matemàtiques 64 32 32 49 25 24
Mestre/a. 2.333 493 1.840 1.664 370 1.294
Pedagogia 428 75 353 335 55 280
Psicologia 524 115 409 433 94 339
Psicopedagogia 84 16 68 103 15 88
C. Química 166 75 91 129 55 74
Relacions laborals 378 125 253 377 125 252
Treball social 402 71 331 319 51 268
TOTAL 13.250 5.155 8.095 10.311 4.081 6.230
A continuació els totals dels:
     Estudis de 
llicenciatura 5.242 2.018 3.224 4.070 1.511 2.559
     Estudis arquitectura i
enginyeries 121 111 10 94 88 6
     Estudis 
d'arquitectura i 
enginyeries tècniques 1.378 1.114 264 1.251 1.026 225
      Estudis de 
diplomatura 6509 1912 4597 4896 1456 3440

Font: Memòria UIB 

Segons  l’anuari  de  l'Educació  de  les  Illes  Balears  del  2012, realitzat  per  la  UIB,  La

distribució per sexe per al conjunt de la UIB, sobre la matrícula del curs 2011-2012, és del 59,71%

per a les dones i del 40,29% per als homes, unes xifres que continuen els percentatges de l’any

2010-2011: el 60,06%, per a les dones i un 39,94%, per als homes. El percentatge de dones a la

UIB continua superant en quasi 6 punts la mitjana de les universitats espanyoles en aquest mateix

curs (53,9%). Aquesta diferenciació per sexe, superior a la de l’Estat, pot estar relacionada amb

l’estructura de l’oferta de la UIB, en la qual predominen estudis més feminitzats i amb un volum

d’alumnat  a  les  enginyeries  relativament  reduït.  L’apreciable  diferenciació  per  sexe  no  és

conjuntural, sinó que és molt estable els darrers anys; de fet, no ha canviat gaire des del curs

2000-2001, ja que llavors hi havia el 58,40% de dones, és a dir, ha augmentat la feminització un

poc més d’un punt percentual. Si calculam la taxa de masculinitat (TM), podem comprovar que per

cada 100 alumnes dones solament hi ha 67,46 homes (el curs 2003-2004: 71,82).

Aquestes dades encara s’han equilibrat una mica entre l’alumnat de nou ingrés, i la taxa de

masculinitat ha passat del 65,46%, el curs 2006-2007, al 73,97%, el darrer any acadèmic, entre

l’alumnat matriculat de nou ingrés. L’explicació més raonable està vinculada a les dificultats dels



joves d’inserció en el mercat de treball, la qual cosa provoca més inversió en formació de llarga

durada. 

Per branques d’ensenyament,  aquesta distribució mostra (la mateixa tendència que als

cursos anteriors) resultats diversos: a les enginyeries i arquitectures tècniques són majoritaris els

homes (en algunes carreres, com Enginyeria informàtica, la TM és superior a 1.000 homes per

cada 100 dones), resultat que es produeix en el sistema universitari espanyol en un percentatge

molt elevat. A l’extrem oposat, si solament tenim en compte les dades de la UIB, s’hi situen una

sèrie de branques: els estudis de grau de d’educació infantil (TM: 4,32), grau de Pedagogia (TM:

14,68), grau d’Educació Social (TM: 20,83), grau de Treball Social (TM: 31,09), Infermeria (TM:

27,82), grau d’Estudis anglesos (TM: 30,67), totes les carreres educatives i les filologies. L’anàlisi

d’aquest  fenomen  ens  obliga  a  pensar  en  l’evolució  de  les  «marques  de  gènere»,  que

caracteritzen les carreres universitàries com a femenines o masculines. Malgrat que l’evolució ha

estat de cada vegada més igualitària entre els gèneres, moltes dones encara es resisteixen a

elegir carreres tradicionalment considerades com a «masculines» i molts homes es resisteixen a

elegir carreres considerades com a «femenines». 

Les  dades  estadístiques  indiquen  que  des  de  1975  augmenten  les  matriculacions

femenines a la Universitat  i  a  totes les carreres.  A les carreres tècniques,  també es produeix

aquest increment, però encara estan molt enfora de l’equiparació per sexe. En general, les dones

prefereixen carreres de ciències socials, humanes o biosanitàries, i, els homes, Economia, Dret i

les enginyeries.

 

EL PROFESSORAT DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES PER UNIVERSITATS 2009-2010

Actualment  a l'estat espanyol, per al curs 2009-2010, les dones representen un 37,56%

del professorat, en canvi a les Illes Balears el percentatge augmenta quasi 7 punts i mig, amb un

46,35%. A les Illes Balears, Hi ha un 66,88% de dones d'entre 35 a 54 anys, a l'estat espanyol

aquest percentatge és del 62,39%. 



Si comparam aquestes dades amb el primer diagnòstic, amb les dades del curs  2005-

2006, obsrvam que al conjunt de l’estat el percentatge de dones professores ha pujat 2 punts i a

les Illes Balears ha disminuït 7,5 punts percentuals.

A continuació podem observar les diferències de sexe per departament, del professorat de la

UIB. Observam que els percentatges de dones, amb comparació amb les dades del primer diagnòstic

del durs 2005-2006, han augmentat en 7 punts percentuals a filologia catalana i ha disminuït quasi 5

punts en punts, la resta no hi ha molta diferència percentual.

Percentatge de dones al professorat de la UIB per departaments. Curs 2007-2008

Departament % dones
Física 13,41
Ciències de la Terra 21,26
C. Matemàtiques i Informàtica 22,13
Economia de l'Empresa 25,93
Biologia 25,68
Filosofia i Treball Social 29,55
Filologia Catalana 35,56
Química 29,55
Dret Privat 35,19
Pedagogia i Didàctiques específiques 33,33
Economia Aplicada 36,36
C. Històriques i Teoria de les Arts 38,78
Dret Públic 37,93
Psicologia 43,33
Biologia fonamental i C. de la Salut 52,78
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació 57,50
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina 61,76
Infermeria i Fisioteràpia 69,57

Font: Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes UIB

Tal com mostra l'informe de l'oficina per a la igualtat: Si desglossam aquest nombre total de

professorat  per  departaments,  constatam que els   de Física,  Ciències  de la  Terra,  Ciències  i

Matemàtiques continuen sent els que tenen un percentatge de dones més baix. D’altra banda, els

Edat i sexe del Personal docent universitari per al curs 2009-2010

  Total

<
25

any
s

25 a
29

30  a
34

35 a
39

40 a
44

45 a
49 50 a 54  55 a 59  60 a 64 

> 64
anys

Espanya
 

Total 105.245 547 5.562 10.167 13.880 17.603 16.882 15.378 12.126 8.686 4.414
Done
s 39.539 300 2.956 4.676 6.056 6.928 6.337 5.350 3.760 2.218 958

Illes 
Balears

Total 151 0 7 13 30 27 22 22 13 14 3
Done
s 70 0 4 9 19 14 6 9 6 3 0

Font: Per a les Illes Balears, s'empren les dades de l'Observatori Municipal per a la igualtat elaborat 
amb dades de l'INE. Per a les dades nacional, s'empren les dades de l'INE.



departaments amb un percentatge de dones més alt continuen sent els d’Infermeria i Fisioteràpia,

Filologia  Espanyola,  Pedagogia  Aplicada  i  Psicologia  de  l’Educació  i  Biologia  Fonamental  i

Ciències  de  la  Salut,  tots  amb  una  presència  de  dones  professores  superior  al  50%.  Cal

assenyalar  que tan sols en els casos dels departaments de Psicologia,  Biologia Fonamental i

Ciències  de  la  Salut  i  Pedagogia  Aplicada  i  Psicologia  de  l’Educació  podem  parlar  d’una

composició equilibrada per sexe.

Les dades obtingudes en relació amb el departament mostren que la seva situació a la UIB

continua sent molt semblant a la de la resta d’universitats de l’Estat, de manera que el professorat

està  constituït  en  major  mesura  per  homes que  per  dones  i  es  detecta  una  segregació  tant

horitzontal (amb molta més presència femenina en determinats departaments) com vertical (amb

moltes més persones professores a les categories Càtedra Universitària i 

Titular  Universitari)  (García  i  García  1998;  2001;  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  2008),  i

aquesta darrera forma de segregació és una mostra de la presència de l’anomenat sostre de vidre

al món universitari (Ballarín 2005; Callejo et al. 2004; Guil 2005). Aquestes dades ens recorden

que les barreres internes i externes, les dificultats per conciliar la vida personal i professional, la

divisió  sexual  del  treball  i  la  consegüent  transferència  de  recursos  podrien  estar  a  la  base

d’aquestes desigualtats (Izquierdo 2004; Pérez Sedeño 2005; Puy 2007).

4.2. PEL QUE FA AL MUNICIPI D’EIVISSA I ILLA D'EIVISSA

LLISTA DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS DEL MUNICIPI D'EIVISSA 

S'inclouen en  negreta  els  nous centres  educatius,  que  no apareixen al  primer diagnòstic

presentat al 2008.

Centres educatius 2012-2013

CEP D'EIVISSA (Centre de professorat)
CEPA PITIÜSES (Centre Educació Persones Adultes)
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA D'EIVISSA I 
FORMENTERA
CEIP CAN CANTÓ
CEIP CAN MISSES
CEIP CAS SERRES
CEIP ES PRATET
CEIP POETA VILLANGÓMEZ
CEIP PORTAL NOU
CEIP SA BLANCA DONA
CEIP SA BODEGA.
CEIP SA GRADUADA
EOEP D'ATENCIÓ PRIMERENCA EIVISSA-FORMENTERA
EOEP GENERAL EIVISSA-FORMENTERA
EOEP GENERAL EIVISSA-FORMENTERA (SOTSEU FORMENTERA)
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES D'EIVISSA



Centres educatius 2012-2013

CEP D'EIVISSA (Centre de professorat)
IES ISIDOR MACABICH
IES SA BLANCA DONA
IES SA COLOMINA
IES SANTA MARIA D'EIVISSA
MESTRAL (PRIVAT)
CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (CONCERTAT)
CCSA REAL (CONCERTAT)
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA D'EIVISSA
ESCOLA D'ART D'EIVISSA

Font: Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear

Nota: de CP=Col.legi Públic, passa a nomenar-se: CEIP=Centre Educació Infantil i Primària

NIVELL EDUCATIU DEL MUNICIPI D'EIVISSA

                     En comparació amb les dades del curs 2004-2005, del primer diagnòstic, observam que hi
ha un augment de les matrícules manco en ESO i  Bachillerat.  No se disposen de les dades
disgregades per sexe, igual que al primer diagnòstic. 

MATRÍCULA CURS 2011-2012 I 2012-2013  MUNICIPI D’EIVISSA. TOTS ELS NIVELLS

 Infantil Primaria ESO* Bachillerat GS/PQPI*CFGM*CFGS* Total

2009-2010 3.546 2.060 580 90 283 145 6.704

2011-2012 1.304 2.374 2.052 613 108 329 161 6.941

2012-2013 1.308 2.448 2.044 612 122 357 201 7.092

Font: Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2013. Caixa Colonya  

*ESO= Educació Secundària Obligatòria 

 GS/PQPI= Grau Superior/ Programa de Qualificació Professional Inicial

CFGM=Cicle Formatiu de Grau  Mitjà /  CFGS= Cicle  Formatiu de Grau Superior

NIVELL EDUCATIU   ILLA D'EIVISSA

MATRÍCULA DE L'ALUMNAT DE RÈGIM GENERAL  PER ETAPA EDUCATIVA, TITULARITAT 
DE CENTRE I ILLA CURS 2008-2009

Etapa Centres 
públics 

Centres 
concertats 

Centres privats Centres 
municipals 

Total 

EIVISSA 
Ed. infantil-1 37 37 
Ed. infantil-2 2.918 555 26 3.499 
Ed. primària 5.586 1.086 6.672 
ESO 3.500 754 154 4.408 



PQPI 120 120 
Batxillerat 1.031 141 70 1.242 
CFGM 478 478 
CFGS 262 262 
Total 13.895 2.536 250 37 16.718 

  Font: Consell escolar de les Illes Balears amb dades DGPC

MATRÍCULA D'EI-2 PER EDAT, TITULARITAT DE CENTRE I ILLA EIVISSA

Centres públics Centres concertats Centres privats Total 

3 anys 953 174 14 1.141 
4 anys 974 178 12 1.164 
5 anys 991 203 0 1.194 
Total 2.918 555 26 3.499 

   Font: Consell Escolar de les Illes Balears

Comparant les dades de la matrícula escolar a les Illes Balears, amb el cens de població,

va estar escolaritzada el 91,67% de la població de 3 anys, el 93,04% de la de 4 anys, el 94,49%

de la de 5 anys. 

 ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE). PER 

TITULARITAT DE CENTRE I ILLA

Centres públics Centres concer-
tats 

Centres privats Total 

Mallorca 840 451 1.291
Menorca                         123                           45                         168

Eivissa 161 15 176

Formentera 10 0 10

Illes Balears 1.134 511 1.645

Font. Consell Escolar de les Illes Balerars 2008

L’alumnat d’aquesta etapa amb NESE augmentà d’un 30,14% respecte del curs anterior.

Aquest alt percentatge podria tenir la seva explicació en més actuacions dirigides al diagnòstic de

l’alumnat.  Les tipologies  de l’alumnat  amb NESE van ser  les de retard maduratiu,  deficiència

psíquica,  trastorns  del  desenvolupament  del  llenguatge  i  la  comunicació,  altres  necessitats

especials i trastorns generalitzats del desenvolupament, que suposaren el 76,53% del total. 

És destacable el percentatge del 0,67% d’alumnes d’altes capacitats. 

ALUMNAT D'EIVISSA AMB NESE PER TIPOLOGIA I TITULARITAT DE CENTRE
Tipologia Centres 

públics 
Centres 
concertats 

Centres 
privats 

Total 



Deficiència 
auditiva 

12 0 0 12 

Deficiència visual 4 0 0 4 
Deficiència 
motora 

10 0 0 10 

Deficiència 
psíquica 

18 0 0 18 

Plurideficiència 3 0 0 3 
Retard maduratiu 21 2 0 23 
Trastorns del 
desenvolupament
del llenguatge i la
comunicació 

31 4 0 35 

Trastorns 
generalitzats del 
desenvolupament

35 2 0 37 

Trastorns greus 
de conducta, 
personalitat o 
comportament 

4 2 0 6 

Altres necessitats 23 5 0 28 
Total 161 15 0 176 

   Font. Consell Escolar de les Illes Balerars 2008

Segons podem observar a les següents taules, l’alumnat matriculat als centres educatius
de  l’illa d’Eivissa, no se pot fer comparativa amb el primer diagnòstic, al constar les matrícules
només del municipi d’Eivissa. Per la qual cosa, se fa la comparativa amb el curs anterior.

Alumnat matriculat als centres educatius ILLA D'EIVISSA 2008- 2009 

Educació Educació ESO Batxillerat
Educació Es-

pecial Cicles Formatius

Infantil Primària Batxillerat a
distància

NESE Batx. 7
= 0,56%

Grau
Mitjà

Grau
Sup.

EI 1= 37 i EI 2=
3.499 .

Total= 3.536 6.672 4.408 1.242

Homes= 85
Dones=112

Total= 197

NESE
CGM:2=0,42%

NESE CGS= 0 478 262

Cicle Formatiu A distàn-
cia

PCPI

NESE=Nesessitats
educatives suport

educatiu

NESE
PRIMÀRIA

NESE
3er i

4t
ESO

NESE
PQPI CAPI* Grau Mitjà

Grau
Superior

625=
9,12%

111=
5,55%

20=
16,67% 60 120



      Font: consell Escolar de les illes Balears. Informe 2008-2009 

*CAPI= Cursos Aprenentatge Professional Inicial per joves sense ESO, dels 16 a 21 anys.

Variació Alumnat matriculat als centres educatius Illa d'Eivissa Curs 2007-2008 i 2008-2009 

Educació Educació ESO Batxillerat
Cicles Forma-

tius

Infantil Primària Batxillerat a
distància

Educació
Especial 

Grau
Mitjà

Grau
Sup.

No hi ha
dades EI
1 però si

d'EI 2=
0.72% 1,63% 1,90% 6,15%

Homes=7,59%
Dones=1,82%
TOTAL:4,23% 2,15%

Font: consell Escolar de les illes Balears. Informe 2008-2009 

MATRÍCULA DE BATXILLERAT A L’ILLA D’EIVISSA PER SEXE. CURS 2008-2009

 HOMES DONES TOTAL
ARTS 125 159 284
CIÈNCIES 79 87 166
CIÈNCIES I TECNOLOGIA 111 90 201
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCI-
ALS 206 354 560
TECNOLOGIA 24 7 31
TOTAL 545 697 1242

Font. Consell Escolar de les Illes Balears 2008-2009, amb dades del la DGPC.

A la taula anterior, observam que hi ha un 56.11% de dones matriculades a bachillerat, i un

43.88% d’homes. Veim que les dones són  majoria a humanitats i ciències socials, amb un 50.78%

de les  matrícules.  En canvi  els  homes són majoria  també als  estudis  d’humanitats  i  ciències

socials, amb un 37.79% de la matrícula. 

A continuació, seguint amb les dades del Consell Escolar de les Illes Balears, 2008-2009,

el percentatge per sexe de les matrícules de batxillerat a les Illes Balears, és la següent diferenciat

per sexe.



 

A continuació, no s’ha trobat informació per illes de les matrícules dels Cicles Formatius,

sino que se presenten els percentatges de les Illes Balears, per al curs 2008-2009.  Observam que

les matrícules als cicles formatius de Grau Mitjà són 12 punts percentuals superiors a les del Grau

Superior,  per  a les dones.  En els  homes passa a l’inversa,  que hi  ha més apuntats  al  Grau

Superior, amb 12 punts percentuals més que al Grau Mitjà. Si comparam aquestes dades amb les

del primer diagnòstic (curs 2004-2005), a les Illes Balears hi havia un 53.23% d’homes matriculats

al Cicle Mitjà i un 50.66% de dones al Grau Superior.

Font: Informe del Consell Escolar de les Illes Balears, curs 2008-2009.



ALUMNAT MATRICULAT  A  LA UIB 

Alumnat total matriculat a la UIB per seu i sexe. 
Curs 2007-2008
Dones Homes Total

Seu d'Eivissa 313 174 487
Illa Mallorca 7.878 5.258 13.136
Illa Menorca 200 92 292

Font: Observatori per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 
de la UIB

Observam que per al curs 2007-2008, hi ha més presència femenina a totes les illes, tal

com al curs 2005-2006. A la seu d'Eivissa, el percentatge de dones matriculades, és del 64,27%,

el  que  suposa  un  3,67  punts  percentuals  més  que  al  curs  2005-2006.  Per  als  homes  han

augmentat un 3,68 punts percentuals el nombre de matrícules respecte al curs 2005-2006. 

Segons el  Cinquè Informe de Situació de l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre

dones  i  homes  de  la  UIB.  La  desigualtat  en  la  formació  entre  dones  i  homes  ha  estat  una

característica  estructural  de  la  societat  a  Espanya  i  també  a  les  Balears.  Un  conjunt  de

circumstàncies i de condicionaments socials, econòmics, culturals i polítics han originat, entre altres

qüestions,  les  desigualtats  en  l’àmbit  educatiu.  Però  en  les  darreres  dècades,  una  de  les  grans

transformacions estructurals  de la  nostra  societat  ha estat  l’accés  generalitzat  de les  dones a la

formació. 

Alumnat matriculat a la seu de la UIB d’Eivissa, per
sexe

Curs 2006/2007 Curs 2007-2008

Dones 302 313

Homes 166 174

Font: Observatori per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la UIB. 
Vè informe del curs 2008-2009 (darrer)

Observam per tant un augment de l'alumnat a la seu de la UIB a Eivissa, Entre el 2006 i

2007,  Els  homes augmenten en  8  persones i  les  dones  en  11,  sent  majoria  les  dones.  En

comparació a les dades del curs 2005-2006, les dones representaven un 68,03% i per al curs

2007, ha baixat i és d'un 64,27 %. En canvi els homes al 2005, suposaven un  31,763% i al 2007

d'un 35,72%, el que suposa major increment.

Segons les dades de l'Informe anual de l'Observatori municipal per a la igualtat, l'alumnat

total matriculat a la UIB Eivissa, no està disgregat per sexe, però és el següent: Per al Curs 2009-



2010: de 461 persones i per al curs 2010-2011, de 518 persones. Per tan hi ha un augment de

quasi el 5% al curs 2009-2010, respecte al 2005-2006  i d’un 11% per al curs 2010-2011.

ALUMNAT MATRICULAT A ENSENYAMENTS REGLATS DE LA UNED PER SEXE, CURS

2009-2010

Matriculats/des UNED
Curs 2009-2010

Homes Dones Total

Pitiüses 342 360 702
Font: Observatori Municipal Igualtat amb les dades UNED

Pel  que  fa  al  nombre  de  matrícules  a  la  UNED,  no  s’han  trobat  dades  del  municipi

d'Eivissa, sinó de les Pitiüses. En comparació amb el curs 2005-2006, observam un augment de

les persones matriculades, els homes han augmentat en 142 i les dones en 35  matrícules. Per

tant les matrícules dels homes cada vegada s’equilibren més amb les de les dones.

Segons  informe del Centre Econòmic i Social, del 2011, hi ha més presència de dones

entre  l’alumnat  a la  UNED. Les dones representen el  54,74%, amb una taxa de masculinitat

(TM)82,68%. En canvi a la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), l’equilibri és major, amb un

48,91% de dones i una TM de 104,47%. 

Si diferenciam per sexe, en les enginyeries i arquitectures tècniques són més els homes, 

resultat que es produeix en el sistema universitari espanyol, amb un percentatge molt elevat. En 

l’altre extrem oposat, si només citam les dades de la UIB, se situen una sèrie de branques: els 

estudis de grau de Pedagogia (TM: 14,68), grau d'Educació Social (TM: 18,34), grau de Treball  

Social (TM: 24,87), Infermeria (TM: 26,64), grau d'Estudis Anglesos (TM: 28,81), el conjunt de 

totes les carreres educatives i el conjunt de la filologia. 

Tal com segueix l'informe, comenta que aquest fenomen ens fa pensar en l'evolució de les 

marques de sexe que caracteritzen les carreres universitàries com a femenines o masculines. 

Encara que l'evolució ha estat cada volta més igualitària entre els sexes, moltes dones encara es 

resisteixen a escollir carreres tradicionalment considerades com a masculines, i també molts 

d'homes amb les femenines. 

En general, les dones prefereixen carreres de ciències socials, humanes o biosanitàries, i 

els homes, economia, dret i les enginyeries. 

Pel que fa a les matrícules de la UNED, al curs 2009-2011, hi ha un  59,38% de dones

sobre l’alumnat total matriculat del municipi d’Eivissa i un 61,90 del total d’alumnat matriculat a les

Pitïuses. 



Observam, per tant, que a totes les universitats hi ha una clara orientació diferenciada pel

sexe.  

A la present avaluació, s’inclouen les dades de les matrícules als ensenyaments de 

música, disgregats per sexe,  extretes de l'informe del consell escolar de les Illes Balears 2008-

2009.

MATRICULA OFICIAL D’ENSENYAMENTS DE MÚSICA (EIVISSA), PER GRAU I SEXE. CURS 2008-

2009

Grau 
elemental 

Grau professional Total 

Cicle 
1    

Cicle 
2

Cicle3  

Total 
homes 

56 18 20 5 99 

Total 
dones 

68 17 21 11 117 

Total 124 35 41 16 216 
Font. Informe Sistema educatiu del Consell Escolar Illes Balears 2008-2009

Observam que la matrícula està equilibrada per sexe, sent les dones majoritàries, amb un 

54.83% al grau elemental, i al grau professional, destaquen amb un 68.75% al tercer cicle. Els 

instruments de més matrícula van ser piano, guitarra, flauta travessera, violí i saxòfon. 

MATRICULA OFICIAL D’ENSENYAMENTS DE MÚSICA (ILLES BALEARS), PER GRAU I SEXE. CURS 

2008-2009

Grau 
elemental 

Grau professional Total 

Cicle 1    Cicle 2 Cicle 3  
Homes 286 89 61 31 467 
Dones 301 129 74 66 570 
Total 587 218 135 97 1.037 

Font. Informe Sistema educatiu del Consell Escolar Illes Balears 2008-2009

La matrícula dels conservatoris professionals de música era majoritàriament femenina en

tots els graus i cicles. Si comparam les dades de les Illes Balears amb les d’Eivissa, veim que al

grau superior, les dones suposen un 51.27%, i al tercer cicle del grau professional, encara que no

són majoritàries les matrícules, suposen un 68.04%.

PARTICIPANTS HABITUALS EN LES ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA: 



EDAT 5 6 8 9 10 11 12 13 TOTAL

DONA 1 1 9 14 19 10 14 1 69

HOME 0 0 7 10 11 14 5 2 49

TOTAL 1 1 16 24 30 24 19 3 118



5. SERVEIS SOCIALS 5. SERVEIS SOCIALS 

Per a aquest  punt,  s’ha de tenir  en compte la legislació vigent  per a les Illes Balears,

només se destaca determinada informació de la llei de serveis socials, i de la cartera bàsica de

Serveis Socials a les Illes Balears, s’inclou l’enllaç per a la seva consulta completa.

-Llei  4/2009,  d’11  de  juny  de  serveis  socials  de  les  Illes  Balears  (enllaç:

http://boib.caib.es/pdf/2009089/mp5.pdf )

Definició  del  sistema  públic  de  serveis  socials.  Segons  l’article  10,  es  defineix  de  la

següent manera: 

1. El sistema públic de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,

programes, projectes i equipaments destinats al benestar social de la població, de titularitat del

Govern  de  les  Illes  Balears,  dels  consells  insulars  i  de  les  entitats  locals,  i  també  els  que

l’administració contracti amb les entitats d’iniciativa social, mercantil o civil.

2.  El  sistema públic  de  serveis  socials  funciona  de manera integrada  i  coordinada  en xarxa,

d’acord amb el marc normatiu comú que regula les activitats de serveis socials.

3. El sistema s’orienta a detectar, prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat i a treballar les

situacions de necessitats d’atenció prioritària, descrites en l’article 6 d’aquesta llei.  De la qual,

destacam: 

 f) Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar;  

g) Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o

religió o per qualsevol altra raó.

-Decret 66/2016, de 18 de novembre de 2016, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis

Socials de les Illes Balears 2017-2020 i s´estableixen el principis generals per a les carteres

insulars  i  locals   http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10578/587796/decreto-66-2016-de-

18-de-noviembre-de-2016-por-el-?&idEnviament=587796&mode=view&numero=10578 

Les prestacions de la Cartera  Bàsica dels Serveis Socials,  són les següents: 

1. Prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics

1.1. Servei d´informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació

1.2. Servei d´ajuda a domicili

1.3. Servei d´allotjament alternatiu

1.4. Servei de teleassistència/telealarma 

1.5. Servei de mediació intercultural

http://boib.caib.es/pdf/2009089/mp5.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10578/587796/decreto-66-2016-de-18-de-noviembre-de-2016-por-el-?&idEnviament=587796&mode=view&numero=10578
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10578/587796/decreto-66-2016-de-18-de-noviembre-de-2016-por-el-?&idEnviament=587796&mode=view&numero=10578


2. Prestacions dels serveis socials comunitaris i especialitzats

2.1. Prestacions per a menors i joves infractors

2.2. Prestacions per a menors i famílies

2.3. Prestacions per a dones víctimes de violència de gènere i per als seus fills i

filles

2.4. Prestacions per a persones amb discapacitat

2.5. Prestacions per a persones en situació de dependència

2.6.  Prestacions per a persones amb diagnòstic  de salut  mental  i  necessitat  de

suport extens.

2.7. Serveis per a persones incapacitades judicialment

2.8. Serveis d´atenció social per altres situacions de necessitat.

3. Prestacions econòmiques

La legislació esmentada defineix cada una de les prestacions, consultar els enllaços.

- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a

les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15 de desembre). En relació a

aquest col·lectiu, hi ha més normativa reguladora a nivell nacional i autonòmic. Enllaç al portal: 

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_02/index.htm

Els programes que s’expliquen, són els únics que tenen dades per sexe o que no s'han

explicat en el pla d'igualtat anterior.

En  les  dades  proporcionades  per  l’Ajuntament  d’Eivissa,  algunes  d’elles  no  estan

disgregades per sexe. El seu motiu es perquè el programa que utilitzen per a recollir la informació,

no té aquest filtre.

 AJUNTAMENT D'EIVISSA

SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA  (Font: Memòria del departament de Benestar Social

2014).

Unitat  de  Treball  Social  (UTS),  aquests  fan  referència  a  les  unitats  administratives  i

territorials que proporcionen una atenció directa als ciutadans en el seu accés als Serveis Socials.

Per altra banda, consultant la memòria 2015 de l'àrea de Benestar Social, de l'Ajuntament

d'Eivissa,  el  Sistema  d’Informació  de  persones  Usuàries  dels  Serveis  Socials  (SIUSS),  es

configura  com  una  eina  informàtica  comuna  del  sistema,  que  no  sols  actua  com  a  suport

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_02/index.htm


documental per a la recollida de les dades bàsiques de les persones usuàries dels serveis, sinó

que també serveix per dur a terme un seguiment de les intervencions i  proporciona un major

coneixement del perfil d'aquestes persones usuàries.

Al municipi d'Eivissa, es disposa de  tres unitats de treball  social (UTS sa Riba, UTS

Ponent i UTS Eixample) que configuren la xarxa d’Atenció Social Primària, on equips de persones

qualificades informen, orienten, assessoren i realitzen les intervencions i gestions necessàries per

tal de facilitar solucions als problemes de caire educatiu i  psicosocial que es plantegin i  a les

necessitats bàsiques que presentin.

Distribució de zones per UTS

Unitats de Treball Social Principals barris corresponents a cada zona/UTS

UTS       Eixample

Eixample, Sa Colomina, Es Llimoners, Sa Real, Palmer,
Es Clot, Sa Capelleta, Puig des Molins,Can Misses, Can
Bufí.

UTS       Ponent

Ses Figueretes, Es Viver, Ses Ànimes, Platja d’en Bossa,
Cas Serres, Can Sifre, Ca n’ Escandell, Es Putxet, Cas
Mut/Can Sans.

UTS       Sa Riba
La Marina, Dalt Vila, Sa Penya, Plaça des Parc-Vara de
Rei,  Eixample  de  Vara  de  Rei,  Es  Pratet,  Sa  Blanca
Dona, Can Negre, Vuit d’agost, Talamanca, S’Illa Plana.

Completant la xarxa d’unitats de treball social es disposa d’un Centre d’Acolliment amb
20 places per a allotjament i un número ampli de serveis de dutxa, bugaderia i consigna. Des
d’aquest  servei  es desenvolupa el  treball  social  d’atenció primària amb les persones que són
nouvingudes i no tenen càrregues familiars. Així mateix cal destacar que, a través de convenis de
col·laboració,  l’ajuntament  pot  oferir  servei  de menjador  per  a persones en situació de risc o
exclusió social.  I  de manera específica es disposa d'un  servei  de promoció de l'autonomia
personal i atenció a la dependència que engloba el SAD, tele-assitsència, menjador a domicili i
projectes específics. 

Per altra banda, segons l´informe sobre la situació dels serveis socials comunitaris bàsics a

les  Illes  Balears  en  2015  del  CAIB,  (Font:  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?

codi=263272&coduo=2390652&lang=ca).  Sobre  el  número  de  les  persones  professionals  dels

serveis socials comunitaris bàsics, sols es pot fer una estimació del total de professionals que

treballen en els serveis socials municipals perquè la majoria del municipis contracten prestacions o

serveis amb empreses que aporten personal per desenvolupar els programes comunitaris bàsics i

específics  i   que no inclou  el  Pla  Concertat  de Prestacions  Bàsiques.  Si  tenim en  conte  els

professionals que treballen en aquest Pla, el Pla Concertat de Prestacions Bàsiques, veiem que

els  perfils professionals majoritaris son: treballadors/es socials, educadors/es socials, auxiliars/es

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=263272&coduo=2390652&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=263272&coduo=2390652&lang=ca


de la llar i personal administratiu. El perfil més nombrós és el de treballadors familiars, que suposa

el 33,03 % sobre el total de llocs de feina en l’àmbit dels serveis socials comunitaris,

seguit del grup de treballadors socials, amb el 28,18 % sobre el total de llocs de

feina, i el grup del personal administratiu i els educadors socials, amb el 13,37 % i el

6,95 %, respectivament. 

PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES UTS PER SEXE, DES DEL 2011 FINS AL 2016

PERSONES 
USUÀRIES 
UTS EIVISSA  

  201
1 *

%
2012

*
% 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

DONES
431 49,09 399 52,78 385 48,31 1.065 54,76 275 50,46 736 52,09

HOMES
394 44,87 338 44,71 367 46,05 799 41,08 240 44,04 599 42,39

Sense 
complimentar 53 6,04 19 2,51 45 5,65 81 4,16 30 5,5 30 5,5
TOTAL 878 100 756 100 797 100 1.945 100 545 100 545 100

Font: Memòries anuals del departament de Benestar Social, Ajuntament d'Eivissa 

(*) només hi ha dades del número d´expedients que se van a obrir, i no del total dels usuàries/aris
amb els que s´ha treballat.

S'observa que any rere any els percentatges per sexe es van apropant, encara que 

segueix essent el sexe femení el que més acudeix als serveis socials d'atenció primària. Al 2011, 

les dones eren un 49,09% de persones usuàries, al 2012, va ser del 52.78%, al 2013, d’un 

48.31%, en el 2014, d´un 54,76%, i en el 2015 un 50,46%.

 Nacionalitat de les persones usuàries dels casos nous

En l'any 2016 n´hi havia en total 36 nacionalitats, 1 menys que a 2015. Destaca Espanya 

amb un 34,5%, un 7% menys que l‟any passat i que s‟apropa al 42,2% del 2014.

Mentre que l‟any 2016 les 4 més abundants representaven el 51%; per ordre descendent: 

Espanya, Paraguai, Marroc i Argentina; en 2015 només representen el 60,55%, en el mateix orde 

que en el 2016.

Característiques familiars

El més destacable és que els casos de les persones totes soles s‟apropen a la meitat, 411.

En les famílies amb fills, podem suposar que el que més abunda són les parelles amb 1/2 fills, 

283. I les nombroses sumen 144. Els nuclis familiars amb 2 membres poden ser tant relacions de 

parella, com monoparentals amb un fill o familiars, 172. S'ha de tenir en compte que únicament es 

tramiten casos de SAD a la UTS Sa Riba, ja que els altres es tramiten directament des de la Unitat

d'Atenció a la Dependència i SAD, per tant, el perfil és més el d‟adult tot sol que no el de persona 

major.



EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LES INTERVENCIONS PER SECTORS DE REFERÈNCIA

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
201

6 %

02-FAMÍLIA 588
37,1

9 575
37,7

8 595 36,53 529 32,61 512
37,3

7 476
37,7

2

03-INFÀNCIA 229
14,4

8 173 11,37 180 11,05 164 10,11 78 5,69 86 6,81
04-JOVENTUT 93 5,88 110 7,23 115 7,06 88 5,43 106 7,74 72 5,71

05-DONA 80 5,06 100 6,57 82 5,03 90 5,55 99 7,23 136
10,7

8
06- PERSONES 
MAJORS 31 1,96 36 2,37 136 8,35 217 13,38 61 4,45 58 4,6
07-PERSONES 
AMB 
DISCAPACITAT 16 1,01 20 1,31 59 3,62 65 4,01 43 3,14 52 4,12
08-PERSONES 
RECLUSES I 
EXRECLUSES 7 0,44 3 0,2 14 0,86 9 0,55 4 0,29 6 0,48
09-MINORIES 
ÈTNIQUES 58 3,67 39 2,56 32 1,96 34 2,1 33 2,41 34 2,69
10- PERSONES 
MARGINADES, 
SENSE LLAR I 
SOJORNADES 60 3,8 75 4,93 103 6,32 77 4,75 87 6,35 65 5,15
11- PERSONES 
AMB 
TOXICOMANIES 
(ALCOHOLISME I
DROGOADDICCI
ONS) 23 1,45 32 2,1 22 1,35 16 0,99 20 1,46 18 1,43
12- REFUGIATS I 
ASILATS 1 0,07 1 0,08
13- EMIGRANTS 4 0,25 5 0,33 2 0,12 1 0,06 3 0,24
14- 
COL·LECTIUS 
AMB 
NECESSITAT 
PROVOCADA 
PER RISCOS / 
CATÀSTROFES 3 0,19 1

0,06
1 0,07 1 0,08

15- PERSONES 
AMB MALALTIA 
MENTAL 18 1,14 7 0,46 14 0,86 22 1,36 19 1,39 15 1,19
16-PERSONES 
AMB MALALTIA 
TERMINAL 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,07 5 0,4
17-ALTRES 
GRUPS EN 
SITUACIÓ DE 
NECESSITAT 84 5,31 75 4,93 82 5,03 115 7,09 1 0,07 87 6,89
18- PERSONES 
IMMIGRADES 286

18,0
9 272

17,8
7 191 11,72 194 11,96 214

15,6
2 147 11,65

TOTAL
1.58

1 100
1.52

2 100
1.62

9 100
1.62

2 100
1.37

0 100
126

2 100



Observam a la taula anterior, l'evolució de les intervencions realitzades per les UTS del

municipi d'Eivissa:

Al llargs del anys, podem observar que solen tenir el majors percentatges d’atenció els

sector de família, infància i persones migrades. En el 2014, va pujar molt el percentatge de atenció

a majors.

DEMANDES I RECURSOS APLICATS. NO disgregat per sexe

Dades del 2014, 2015 i 2016, Font: Memòria del departament de Benestar Social.

RECURSOS APLICATS
UNITATS
FAMÍLIES

2014
%TOTAL

UNITATS
FAMÍLIES

2015
%TOTAL

UNITATS
FAMÍLIES

2016
%TOTAL

101-INFORMACIÓ SOBRE 
PRESTACIONS DE SERVEIS 
SOCIALS

46 2,24 29 1,78 55 3,6

102-INFORMACIÓ GENERAL I 
INESPECÍFICA

509 24,77 520 31,84 478 32

103-TRAMITACIÓ ACCÉS 
RECURSOS NO DEPENDENTS 
DEL SISTEMA SERVEIS SOCIALS

125 6,08 93 5,7 53 3,5

104-INFORMACIÓ I DERIVACIÓ A 
ALTRES SISTEMES 

151 7,35 128 7,84 113 7,5

105-DERIVACIÓ CAP A ALTRES 
RECURSOS I SERVEIS INTERNS 
DEL SISTEMA SERVIC.SOC.

23 1,12 18 1,1

106-DERIVACIÓ CAP A 
RECURSOS INSTITUCIONALS NO 
GOVERNAMENTALS

2 0,1 1 0,06 113 7,5

107-CANALITZACIÓ CAP A 
PROGRAMES SECTORIALS DEL 
PROPI CENTRE

6 0,29 5 0,31 24 1,61

201-PRESTACIONS D'AJUDA A 
DOMICILI

163 7,93
7,93

17 1,04 9 0,6

202-PRESTACIONS D'AJUDES 
TÈCNIQUES

25 1,22 3 0,18 6 0,4

203-ALTRES RECOLÇAMENTS   A
LA UNITAT CONVIVENCIAL

182 8,86 182 11,15 164 11,01

205-ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
DE RECOLZAMENT A L’UNIDAT 
CONVIVENCIAL

3 0,15 1 0,06 2 0,13

302-ALBERGUES 28 1,36 21 1,29 22 1,48
303-CENTRES D'ACOLLIDA 7 0,34 5 0,31 4 0,27
304-VIVENDES TUTELADES 3 0,15 4 0,24 0 0
305-ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA 7 0,34 1 0,06 2 0,13
401-CENTRES,PROGRAMES I 
ACTUACIONS D'INSERCIÓ 
SOCIAL

13 0,63 21 1,29 6 0,4

402-CENTRES, PROGRAMES I 
ACTIVITATS OCUPACIONALS

65 3,16 45 2,76 32 2,5

403-CENTRES,PROGRAMES I 
ACTIVITATS DE RELACIÓ 

58 2,82 50 3,06 75 5,04



SOCIAL,OCI I TEMPS LLIURE

404-PROGRAMES I ACTUACIONS 
DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ 
SOCIAL

100 4,87 90 5,51 85 5,71

405-SERVEIS DE PREVENCIÓ DE 
LES SITUACIONS DE 
DEPENDÈNCIA I LES DE 
PROMOCIÓ DE LA AUTONOMIA 
PERSONAL

1 0,05 1 0,06 85 5,71

501-PENSIONS 0 0 2 0,12 0 0
502-AJUDES ECONÒMIQUES 
PÚBLIQUES PERIÒDIQUES

67 3,26 58 3,55 57 3,83

503-AJUDA ECONÒMICA 
PÚBLICA DE PAGAMENT  ÚNIC

165 8,03 143 8,76 128 8,6

504-ATENCIONS QUE IMPLIQUEN
ALIMENTACIÓ

243 11,82 152 9,31 117 7,86

505-ALTRES AJUDES EN ESPECIE
VINCULADES A SITUACIÓ DE 
NECESSITAT

62 3,02 43 2,63 37 2,48

TOTALS 2055 100 1633 100 1.489 100

*Reflecteix la quantitat d'un recurs aplicat a diferents famílies o persones totes soles.

Les recursos aplicats, han canviat des de 2009, ara estén més especificats. Abans eren:

informació,  orientació  i  assessorament,  suport  a  la  unitat  convivencional  i  ajuda  a  domicili,

allotjament alternatiu, inserció laboral, prestacions per a la cobertura de les necessitats bàsiques, i

prestacions i actuacions de prevenció e inserció social. 

La informació general i inespecífica, altres recolzaments a la unitat convivencial, ajudes

econòmiques i atencions que impliquen alimentació,  suposen el 48,35% del total dels recursos

aplicats. S'han aplicat recursos en 1.633 ocasions a diferents famílies, 422 persones menys que

en el 2014. Les prestacions d’ajuda a domicili es redueixen notablement perquè aquests casos

són cada vegada més atesos directament pel Servei de promoció a l‟autonomia i atenció a domicili

que disposa de la seva pròpia estructura i SIUSS. 

AJUDES ECONÒMIQUES.  (Font: Memòria del departament de Benestar Social).

Les  ajudes  econòmiques  van  adreçades  a  la  cobertura  de  les  necessitats  bàsiques

d’individus i famílies, emmarcades en el pla de feina acordat amb els professionals i com a part de

l’estratègia de treball.  Són subsidiàries d’altres prestacions regulades. Tenen caràcter finalista i

s’han de destinar a l’objecte pel qual van ser concebudes. Els perceptors són persones i/o famílies

en greu situació de dificultat,  com a part  d’un procés d’intervenció i  d’integració social,  prèvia

valoració positiva de la idoneïtat de l’ajuda per part  dels professionals que hi  intervenen. Són

ajudes no periòdiques, finalistes i de pagament únic, malgrat que a criteri del professional es pot

sol·licitar més d’una ajuda al llarg de la intervenció en el cas o en posteriors intervencions. L’import

concedit pot ser total o parcial. (Memòries Benestar Social, Ajuntament d´Eivissa)



Tal com s'especifica a la legislació vigent a les Illes Balears, aquestes són les següents:

1. Renda mínima d´inserció

2. Pensió no contributiva per jubilació

3. Pensió no contributiva per invalidesa

4. Complement per titulars de pensions no contributives que resideixin en un habitatge llogat.

5. Ajuda econòmica individual per sufragar les despeses i l'assistència de persones majors en

règim d'acolliment

6. Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de dependència

7. Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i  suport  a les persones cuidadores no

professionals

8. Prestació econòmica d´assistent personal per a persones en situació de dependència

9. Prestació econòmica per a dones víctimes de violència de gènere (articul 27 de la de la Llei

1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere)

10. Prestacions del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel que se aprova el Text

Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i i la seva inclusió social.

11. Prestacions econòmiques per a la cobertura de les necessitats bàsiques previstes en l'article

22 de la Llei 4/2009, de 11 de Juny, de Serveis Socials.

12. Renda Social garantida

13. Renda d'emancipació per a joves que han estat sota mesures judicials previstes en la Llei

Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de responsabilitat penal dels menors

14. Renda d'emancipació per a joves que han estat sota mesures administratives de protecció 

Evolució  de  les  demandes  realitzades  a  les  UTS municipi  d'Eivissa  2011-2012.  És  la

següent:

- Segons la memòria del departament de Benestar social del 2012 (son les últims dades

que tenim): En major nombre els ajuts socials han anat destinats a cobrir aspectes tan bàsics com

l’alimentació, un 41,12% de la despesa total. En segon lloc, les despeses d’habitatge suposen la

segona despesa major amb un 28,82%, el que és una despesa molt més inferior que la de l’any

2011 (26,82%). Seguits en tercer lloc per les ajudes per escola d´estiu amb un 8,68%.

-  Per  tant,  com  altres  anys,  les  prestacions  econòmiques  més  utilitzades  han  anat

destinades  a  cobrir  aspectes  tan  bàsics  com  l’alimentació.  En  segon  lloc,  les  despeses

d’habitatge. Seguits en tercer lloc per les ajudes per a la infància i joventut (escola d´estiu, llibres

de text o material escolar, activitats escolars, transport escolar...). Aquest tres grups de despeses

representen per si sols gairebé el 88% de la despesa total. Aquestes xifres són les habituals any

rere any.



ATENCIÓ A INFÀNCIA I FAMÍLIA. (Memòries del departament de Benestar Social).

ESCOLETES MUNICIPALS

Són centres educatius que treballen per afavorir el desenvolupament global de la infància

(de 0 a 3 anys). Al municipi comptam amb dues escoletes municipals són:

* Escoleta de Vila. Carrer de Fra Vicent Nicolau, 7 baixos

*Escoleta de Can Cantó. Carrer des Cubells, 15

PRESTACIONS SOCIOECONÒMIQUES PER INFÀNCIA I FAMÍLIES AMB MENORS

Accés a prestacions de caire socioeconòmic mitjançant la qual les famílies amb nens i

nenes de 0 a 17 anys poden tenir accés a diferents recursos i serveis del municipi. Aquest tipus de

prestacions té dos eixos d’intervenció bàsica, per una banda conciliar vida laboral i familiar i en

determinats casos prevenir i detectar situacions de risc social.

Va dirigit a famílies residents al municipi d’Eivissa que presenten mancances econòmiques,

socials i/o educatives amb menors a càrrec.

 Per poder beneficiar-se, s’ha de passar per una valoració tècnica des de les Unitats de

treball Social ubicades al municipi.  

Atencions que ofereix 

• Facilitats per a la Inserció/reinserció laborals 

• Conciliació de la vida familiar i laboral

• Suport educatiu i social a famílies amb situacions d’especial vulnerabilitat

-Avaluació:

No n’hi ha dades per sexe

P  ROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA MODALITAT PISE CURS 2015-2016

Objectius amb els quals s’ha treballat

• Potenciar la promoció acadèmica o la reinserció en el sistema educatiu.

• Acompanyar en processos socioeducatius personals/grupals amb la finalitat de aconseguir

una promoció integral de l’alumnat.



Activitats realitzades

1. Formació bàsica:

S’ha  treballat  de  forma  transversal  els  continguts  de  les  àrees  de  llengua  catalana  i

castellana, matemàtiques, i educació física o coneixement del medi. A més s’han utilitzat les TIC

com a eina educativa. A més s’han fet activitats de cine-forum i video-forum, creació de còmics,

taller de escriptura creativa, diccionari de paraules boniques, debats sobre temes d’actualitat, etc.

2. Sortides educatives i activitats esportives:

Es va visitar el museu del mar i l’exposició Art Hibrid. Amb les activitats esportives, es van

treballar aspectes importants com el respecte de regles de joc, la cohesió i el coneixement del

grup, entre altres.

3. Desenvolupament  personal:

Les activitats s’han dirigit a la resolució de conflictes, l’escolta activa, respostes assertives,

etc.

4. Altres activitats:

Utilització d’ordinadors amb accés a Internet per realitzar activitats educatives.

-Avaluació 2016:

• Nombre del alumant que ha participat en el programa socioeducatiu, modalitat PISE

Dones Homes Total

Nombre total del alumnat que ha sol·licitat participar 1 9 10

Nombre total del alumnat que han participat al llarg del
curs

1 9 10

Nombre del alumnat que han finalitzat el PISE 0 6 6

Nombre del alumnat que ha finalitzat el programa de
forma favorable

0 3 3

Nombre  del  alumnat  participant  que  s’ha  derivat  a
altres programes durant el curs (*)

0 0 0

Nombre del alumnat que continuarà al curs vinent. 0 0 0

(*) Es va proposar a un alumnat derivar-ho a ALTER, doncs manifestava amb total convenciment

els seus interessos formatius en perruqueria i mostrava un grau maduratiu i unes habilitats socials

adequades. Finalment, en proposar-li el canvi va decidir romandre en el PISE.



• Nombre del alumnat que han causat baixa i motius

Motiu de la baixa Dones Homes Total

Marxa de l’illa a la segona setmana 0 1 1

Comportament disruptiu amb faltes greus 1 0 1

Absentisme i manca de motivació constant 0 2 2

Només ha participat al programa una noia.

PROGRAMA D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA MODALITAT ALTER C  URS 2015-2016

Té per objecte la col·laboració per dur a terme unitats formatives alternatives mitjançant el

programa ALTER, com a mesura integradora d’acord amb les necessitats,  els interessos i  les

expectatives d’aquest  alumnat,  que s’ha d’atendre en el  sentit  de facilitar el  retorn a l’activitat

acadèmica  i/o  formativa.  Igualment,  és  objecte  d’aquest  protocol  la  col·laboració  entre  la

Conselleria  de  Presidència  i  Esports  (actual  Conselleria  de  Família  i  Serveis  Socials)  i  els

ajuntaments interessats a dur a terme unitats formatives alternatives.

Es destinat al alumnat matriculat a l’ensenyament secundari obligatori (ESO) de 14 a 16

anys d’edat, amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn escolar derivades de condicions especials

de caràcter escolar, social, personal o familiar i en situació de risc d’exclusió escolar i/o social, per

als  quals  s’aconsella la  realització d’una part  de l’horari  lectiu en entorns laborals  externs als

centres educatius corresponents, en què desenvolupen un programa socioformatiu. La proposta

de participar al programa parteix de la voluntat explícita del menor i el consentiment de pare/mare

o tutor/a responsable del menor, amb la recomanació i acceptació dels orientadors/es del centres

educatius i consensuades amb els i les educadores socials dels Serveis socials comunitaris bàsics

de la regidoria de Benestar social de l'Ajuntament d'Eivissa. La seua durada es de desembre a

juny.

Atencions que ofereix

• Actuacions  per  facilitar  i  recolzar  el  procés  d'escolarització  fomentant  l'assistència

continuada  per  evitar  l'abandonament  escolar.  I,  quan  es  tracta  d’alumnat  que  estava

desescolaritzat, el retorn a aquesta.

• Atenció a les necessitats educatives específiques de caràcter socioeducatiu de l’alumnat

amb  risc  d’exclusió  escolar  i/o  social  per  al  qual  mitjançant  les  mesures  ordinàries  i

extraordinàries aplicades dins dels centres educatius de secundària no s’han aconseguit els

resultats desitjats.

• Programes  específics  d’habilitats  socials  i  personals,  i  competències  que  potencien

processos d’autonomia personal, autoestima, competència i iniciativa. 



• Facilitar la incorporació dels i de les menors a nous espais de relació i d’aprenentatge de la

relació social  dintre d’àmbits  nous i  intergeneracionals,  com les empresses on es realitzin

aprenentatge  bàsics,  instrumentals,  prelaborals  i  socials  necessaris  per  una  transició

normalitzada cap a la vida adulta.

• Foment dels hàbits de responsabilitat, puntualitat, regularitat en l’assistència, i participació

activa als processos laborals i personals.

-Avaluació : 

HOMES % DONES % TOTAL

Nombre total del alumnat que 
ha sol·licitat participar-hi 

7 77,78 2 22,22 9

Nombre total del alumnat que hi
ha participat al llarg del curs 

7 77,78 2 22,22 9

Nombre del alumnat que ha 
finalitzat l'ALTER 

3 60,00 2 40,00 5

Nombre del alumnat que 
finalitzen el programa de forma 
favorable 

3 60,00 2 40,00 5

Nombre del alumnat participant
que s'han derivat a altres 
programes durant el curs (*) 

0 0 0 0 0

Nombre del alumnat que 
continuaran el curs vinent 

0 0 0 0 0

Nombre de l’alumnat que ha causat baixa i motiu:

 Motiu de la 
baixa 

HOMES DONES TOTAL

Voluntat pròpia 
d'abandonar el 
programa en 
complir 16 anys

2 0 2 

Absentisme i 
manca de 
motivació 
constant 

2 0 2 

TOTAL 2 0 2

L’alumnat  que  ha  finalitzat  el  programa han  reconduït  els  seus  interessos  personals  i

formatius cap a: 

Formació Nº del
alumnat

%

F.P.B. 3 60,00

Beca d'estudis 
empresa 

1 20,00



Mercat laboral 1 20,00

TOTAL 5 100

A pesar de que van participar més homes que dones en el programa Alter curs, en el 
moment de la finalització només n’hi ha un home més que dones. Perquè 4 no ho van finalitzar, i 
per tant, només 3 persones de les 7 que han participat ho han acabat.

Per altra banda, de les persones que ho han finalitzat, la majoria d’elles han seguit 
estudiant cicles formatius, un 60%, un alumnat han obtingut una beca d’estudis en una empresa, i 
altre s’ha incorporat en el mercat laboral. Per tant, es pot dir que de les persones que si ho han 
acabat, les ha sigut de profit.

PISEM (PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA MUNICIPAL) No n’hi ha dades per 
sexe

PROGRAMA EINES DE CULTURA No n’hi ha dades per sexe

PROGRAMA ACANÀ

El programa “ACANÀ» se es va crear en l'any 2014 perquè els i les professionals dels

serveis socials que treballen al barri de Sa penya, van a detectar la necessitat d'oferir recursos a

nivell social, familiar i laboral  a les mares dels infants e infantes que acudeixen setmanalment a

les activitats de reforç escolar i oci al Centre Social Sa Miranda. Les mares d’aquests infants van

demanar ajuda per poder millorar el seu nivell cultural, formatiu i laboral. A més aquest programa

als  professionals  de  l'UTS  Sa  Riba,  les  millora  la  relació  entre  professional  i  usuària   i  les

complementa les intervencions individuals i familiars. 

La  metodologia  del  programa  facilita  poder  oferir  les  mateixes  eines  envers  pautes

educatives, habilitats socials i de comunicació tant a la tarda als i a les menors com al matí amb

les  seves  mares  i  per  tant  afavoreix  la  continuïtat  i  el  reforç  per  l'adquisició  de  les  pautes

educatives per part dels i de les menors. 

Les sessions del programa s'ha realitzat durant tres mesos des de Març de 2015 fins al

maig de 2015. A més s'ha destinat temps i espais  per la planificació inicial, el disseny i avaluació

continua de les sessions, així com per l'avaluació.

Atencions que ofereix

• Ofereix un espai de trobada i comunicació on poder treballar amb grups diferents aspectes

educatius, d'orientació laboral, habilitats socials...

• Coordinacions i  activitats  per  tal  d'afavorir  la  continuïtat  de les  pautes  educatives  que  es

treballen amb els i les seus fills i filles per les tardes: com ara normes, límits, hàbits de higiene,

alimentació sana...,  



• Facilitar i potenciar la comunicació amb l'Educadora social i Treballadors/es socials de l'UTS i

amb les i els mestres que fan el reforç escolar amb els seus fills o filles a les tardes. 

• Accions que facilitin motivar l'assistència dels seus fills i filles als centres escolars, així com

millorar les relacions amb els professionals dels centres educatius.

Avaluació: Tant l’any 2014, com en en el 2015, es van rebre un total de 9 inscripcions i s’han fet 9

sessions educatives on s'han treballat diferents aspectes com les pautes educatives amb els fills i

filles, l’orientació laboral, utilització de les TIC, l’ autoestima i autoconcepte i sessions d'educació

per la salut.. A més d'aquestes sessions es va dedicar una sessió inicial a la presentació i cohesió

del grup i una darrera d'avaluació del programa per part de les participants i el seu tancament.

     El objectius plantejats es consideren aconseguits de forma satisfactòria en els dues anys.

Encara així  són objectius que valoram que s'han de continuar treballant.  A més,  les persones

participants  dels dos anys, van valorar el programa bastant positiu tant a nivell de les activitats

realitzades i la seva utilitat, com la temporalització i els coneixements i actituds de les persones

formadores. 

ATENCIÓ  A PERSONES  AMB  DEPENDÈNCIA.  (Memòries  del  departament  de  Benestar

Social).

1. RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

En  compliment  de  la  Llei  39/2006,  de  14  de  desembre,  de  Promoció  de  l’Autonomia

Personal i Atenció a Persones en Situació de Dependència, aquesta activitat recull tot el procés de

reconeixement  del  grau  de  dependència,  des  de  la  informació  i  gestió  de  sol·licituds  de

reconeixement de la situació de dependència fins a la concessió del recurs més apropiat en funció

del grau reconegut, passant pel PIA (Pla Individual d’Atenció). Per tant es per a persones que es

trobin en una situació de dependència i no puguin valer-se per si mateixes.

Aquesta activitat inclou:

- Suport als consells insulars i ajuntaments per desenvolupar les seves funcions relatives a

la recepció de sol·licituds, la valoració de la situació de la dependència, i la proposta i l’establiment

del programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal (PIA).

- Suport a la descentralització dels equips de valoració i de tècnics PIA (treballadors/es

socials) de la Fundació en els consells insulars i als ajuntaments per dur a terme les funcions

relatives  a  la  tramitació  del  reconeixement  de la  situació  de dependència,  els  quals  depenen

funcional  i  organizativament  de  la  Fundació  des  de  la  signatura  dels  nous  convenis  amb

ajuntaments i consells insulars en 2013.



Prestacions que ofereix

Les  prestacions  d’atenció  a  la  dependència  tindran  la  naturalesa  de  serveis  i  de

prestacions econòmiques i aniran dirigides, per una part a la promoció de l’autonomia personal i,

per l’altra a atendre les necessitats de les persones amb dificultats per a la realització de les

tasques de la vida diària.

Avaluació

Total de sol·licituds de reconeixement de Dependència 2015: 10.097

Les resolucions han estat les següents:

- Resolucions amb reconeixement de prestacions econòmiques: 2.562, suposa el 64,00 %.

- Resolucions de residències i centres de dia: 1.229, suposa el 30,71 % del total.

- Resolucions de SAD (Servei d’ajuda a domicili): 103, suposa el 2,57 % del total.

- Resolucions de PROPER: 109, suposa el 2,72 % del total.

Expedients actius per edat a Eivissa en el 2015

Eivissa 0-2 
anys

3-18 
anys

19-30 
anys

31-45 
anys

46-54 
anys

55-64 
anys

65-79 
anys

80 i 
més 
anys

TOTAL

Home 5 81 46 68 50 71 190 246 756

Dona 6 44 28 41 35 67 270 740 1.232

TOTAL 11 125 74 109 120 138 460 986 1.988

Font: Memòria d´activitats de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 2015

En les Illes Balears, en el 2015, se observa una similitud en el perfil de la persona 
dependent, hi ha un gran número de dones de 80 anys o menys. En algunes Illes, el número de 
dones es casi el doble que de homes, com en Mallorca i Menorca. Pel contrari, en Formentera, 
n’hi ha molt poca diferència en el número de dependents entre dones i homes. Si comparem les 
dades amb el total de les Illes Balears, a Eivissa n’hi ha un 8,37%. 

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD)

El  servei  social  d’ajuda  domiciliària  és  una  alternativa  altament  eficient  a  la

institucionalització o residencialització de les persones dependents. Així com una resposta òptima

a  les  problemàtiques  derivades  de  la  falta  d’autonomia  funcional,  soledat,  desestructuració



familiar, etc., ja que garanteix el manteniment en el medi social i alhora el suport necessari per al

desenvolupament de la vida quotidiana.

El SAD de l’Ajuntament d’Eivissa té per objecte permetre el manteniment en el propi medi

d’aquelles persones o famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació en

el seu nivell d’autonomia funcional, sigui aquesta de caràcter temporal o permanent, i també donar

suport  social  a  aquelles  famílies  en  situació  de  manca  d’autonomia  personal,  dificultats  de

desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Està dirigit a persones majors, o amb discapacitats definitives o temporals que presenten

dificultats  d’autonomia  personal  per  desenvolupar  tasques  de  la  vida  diària.  També  són

susceptibles  d’optar  a  aquest  servei  famílies  o  nuclis  de  convivència  amb  situacions

desestructurades on es detecta una situació de risc social. Té una duració d´un any, de Gener a

Desembre. S’ha de sol·licitar a través de les Unitats de Treball Social i del Servei de Promoció de

l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Atencions que ofereix

• De caràcter domèstic (relacionades amb l’alimentació, la vestimenta, el manteniment de

l’habitatge, etc.).

• De caràcter  personal  (higiene  personal,  ajudar  a  vestir-se  i  menjar,  control  medicació,

acompanyaments, etc.).

• De caràcter integrador (fomentar la participació a l’entorn del beneficiari).

• De caràcter rehabilitador i tècnic.

-Avaluació: 

ANY DONES % HOMES % TOTAL Hores
prestades

Serveis més demandats

2011 131 79 33 21 164 10.210 Atenció personal
Atenció de llar
Treballs educatius

2012 145 82,39 31 17,62 176 10.814 Atenció personal
Atenció de llar
Treballs educatius

2013 124 82,12 27 17,88 151 8.595 Atenció personal
Atenció de llar

2014 87 67,97 41 32,03 128 11.943,3 Atenció personal
Atenció de llar

2015 84 69,42 37 30,58 121 9.334,6 Atenció personal
Atenció de llar

2016 122 80,26 30 19,74 152 9.667 Atenció personal



Atenció de llar

*majoritari de 65 a 84 anys

RESUM D’USUARIS SEGONS GRUP D’EDAT I SEXE DEL 2015:

GRUP EDAT HOMES % DONES % TOTAL %

0 a 17 0 0 1 100 1 0,83

18 a 64 10 33,33 20 66,66 30 24,79

65 a 84 19 30,65 43 69,35 62 51,24

Més de 85 8 28,57 20 71,43 28 23,14

TOTAL 37 30,58 84 69,42 121 100

Al llarg del anys s’ha beneficiat en major proporció les dones, com es pot observar en el

quadre, sent la mitjana d'aquestes entre el 2011 i el 2016, un 76,86%. En quant al número de

usuaris i usuàries des de el 2014 ha anat pujant. En l’any 2014 es quan més hores s’han ofert,

destinades a la majoria  a serveis  d’atenció personal i  atenció a la llar.  La majoria  d’aquestes

usuaris  i  usuàries  tenen  una  edat  entre  65  i  84  anys.  

També es pot observar que en el període d’edat que més es dona aquest servei en les

dones es de 65 a 84 anys. Al igual passa amb els homes, que també rep més aquest servei en el

mateix període d’edat.

PROJECTE MAJORS A CA SEVA

Es un projecte emmarcat dins el Conveni amb la Fundació Ignasi Wallis, des de finals del

2007.  Aquest  servei  ofereix  una atenció  integral  per  part  de  les  persones professionals  de la

Residència Reina Sofia (menjar cuinat  i  tasques personals),  amb la finalitat  de facilitar  que la

persona major amb situació de dependència pugui continuar en el seu medi. 

El perfil de les persones a les quals s‟ofereix el servei és divers: persones majors soles

amb o sense suport familiar, persones amb malalties degeneratives, persones majors en situació

de risc, persones amb problemàtica psicosocial. 

Té una duració d’un any, des de Gener a Desembre. La seua sol·licitud es fa a través de

les Unitat de Treball Social i de l'Àrea de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència. 

Atencions que ofereix 

• Menjar: Inclou esmorzar i dinar. 



• De caràcter personal: Inclou aquelles activitats dirigides a la personal (higiene personal 
entre altres). 

• Els dos serveis es presten de dilluns a dissabte. 

• Els dissabtes i festius s‟ha prestat menjar a domicili per dos dies. 

-Avaluació:

RESUM DE PERSONES USUÀRIES SEGONS GRUP D’EDAT I  SEXE DEL MENJAR A CA

SEVA 2015:

GRUP D’EDAT HOMES % DONES % TOTAL %

0 a 17 0 0 0 0 0 0

18 a 64 1 20 4 80 5 13,16

65 a 84 9 37,5 15 62,5 24 63,16

Més de 85 1 11,11 8 88,89 9 32,68

TOTAL 11 28,95 27 71,05 38 100

RESUM DE PERSONES USUÀRIES SEGONS GRUP D’EDAT I  SEXE DEL MENJAR A CA

SEVA 2016:

GRUP D’EDAT HOMES % DONES % TOTAL %

0 a 17 0 0 0 0 0 0

18 a 64 1 25 3 75 4 10

65 a 84 8 40 12 60 20 50

Més de 85 4 25 12 75 16 40

TOTAL 13 32,5 27 67,5 40 100

Aquest servei te sempre una valoració molt satisfactòria per part de les persones 

beneficiàries i en especial rellevància de la prestació de menjar a domicili com una millora en la 

seva qualitat de vida i manteniment al seu entorn. Cada vegada és un servei més demandat i es fa

evident la necessitat de comptar amb places disponibles. 

Del total de 30 domicilis que reben el servei de menjar a domicili, es manté un total de 15 

usuaris/àries que reben atencions de caràcter personal i domèstic. 

El perfil de les persones beneficiàries del servei han set en la majoria dels casos persones

majors amb diferents malalties pròpies de l‟edat que els dificulten la seva autonomia, i persones

amb discapacitats físiques, psíquica o malaltia mental. 

PROJECTE SERVEI DE NETEJA



No n’hi ha dades per sexe

PROJECTE CESSIÓ D’AJUDES TÈCNIQUES

No n’hi ha dades per sexe

TELEASSISTÈNCIA

Descripció

Es tracta d’un servei tècnic d’atenció domiciliària, que té com a finalitat assegurar l’estada

de la persona al seu propi habitatge i preveure situacions de risc. Aquest sistema es compon d’una

terminal connectada a la via telefònica i d’un polsador que pot activar des de qualsevol punt del

domicili.  L’usuari  o  usuària  contacta amb un centre d’atenció des del  qual  canalitzen la  seva

demanda cap al recurs més idoni (serveis d’urgència, sanitaris, familiars, etc.).

Aquest servei està dirigit a majors de 65 anys i a persones amb algun tipus de disminució o

malaltia que els  faci  vulnerables de trobar-se en una situació de risc i  necessitin una atenció

especial.

És  important  que  la  persona usuària  dels  servei  tingui  la  capacitat  per  saber  distingir

situacions de perill. S’acorda amb ella, mitjançant un acord signat, fer un bon ús de l’aparell. Per

altra banda es té en compte que el nivell  d’ingressos del nucli  de convivència es trobi dins el

barem establert. 

La seua durada està en funció del qui acorden els o les professionals després de l’ estudi i

la valoració amb la persona usuària. Les sol·licituds es fan a través de les Unitats de Treball Social

i de l'Àrea de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència 

Atencions que ofereix

Proporciona un servei d’atenció a les demandes les 24 hores del dia. A més realitza de

manera periòdica un seguiment telefònic i  visites domiciliàries per tal  de mantenir un contacte

personal i directe amb la persona usuària i d’assegurar el correcte funcionament del sistema.

-Avaluació 2015: 

Del total de les persones usuàries, un 93% pertanyen a «persones majors de 65 anys» i un

7% correspon a persones amb discapacitat. Durant l‟any 2015 ha hagut 15 altes al servei i 34

baixes del servei.

COMPARATIVA DE SEXE DES DE L’ANY 2011 AL 2015

ANY Nº Nº Dones % Nº Homes % Nº Dones % Nº Homes %



usuaris/àries que viuen
soles

que viuen
sols

2011 280 * * 242 86,43 38 13,57

2012 291 * * 249 85,57 37 12,71

2013 257 * * 220 85,60 37 14,40

2014 231 122 53 18 8 * *

2015 222 118 53 16 7 * *

2016 222 129 58 13 6 * *

*Només s’ha posat les dades que es tenen

RESUM D’USUARIS SEGONS GRUP D’EDAT I SEXE DEL 2015:

GRUP D’EDAT HOMES % DONES % TOTAL %

0 a 65 3 18,75 13 81,25 16 13,11

De 65 a 74 4 26,67 11 7,33 15 12,30

De 75 a 85 13 13,98 80 86,02 93 76,23

Més de 85 14 14,29 84 85,71 98 80,33

TOTAL 34 27,87 188 72,13 222 100

RESUM D’USUARIS SEGONS GRUP D’EDAT I SEXE DEL 2016:

GRUP
D’EDAT

HOMES % DONES % TOTAL %

0 a 65 2 14,29 12 85,71 14 6,31

De 65 a 74 4 28,57 10 71,43 14 6,31

De 75 a 85 10 10,64 84 89,36 94 42,34

Més de 85 16 16 84 84 100 45,05

TOTAL 32 14,41 190 85,59 222 100

En 2016, el número de persones amb major percentatge correspon a «majors de 85 anys»

amb un total de 100 persones (45%), dels quals 16 usuaris són homes i 84 usuaris són dones

(38%). El segon interval d’edat amb major percentatge és de «75 a 85 anys» amb un total de 94

persones usuàries (43%) dels quals 10 (5%) són homes i 84 (38%) són dones. Mentres que,

l’interval d’edat «de 65 a 74 anys» tan sols sumen un total de 14 persones usuàries (6%).

Per altra banda, en el 2016, n’hi ha 5 dones més  que viuen soles que a l’any 2015

Encara que a l’any 2013, el número de persones beneficiàries comença a disminuir, en

l’any 2015, comença a augmentar.

PROGRAMES D'ATENCIÓ A LA CONVIVÈNCIA:



   ÀREA DE PLA D’ACOLLIDA

El Pla d’Acollida és una acció que vol donar la informació i les eines necessàries a tota

persona nouvinguda al municipi per poder facilitar la seva integració en el teixit social, econòmic i

cultural,  sensibilitzar  per  a  la  convivència  a  les  i  els  participants  en  la  seva  situació,  com a

ciutadans dins de la diversitat que hi ha al municipi i orientar en un ús i consum responsable i

ordenat dels serveis públics als quals tots tenim accés.

Aquesta àrea, es divideix en tres sessions grupals, d’hora i mitja cadascuna, que volen

donar una perspectiva global dels serveis, recursos i possibilitats personals, familiars i socials de

què disposen. Està dirigida a qualsevol persona nouvinguda i/o resident al municipi d’Eivissa, i es

desenvolupa al llarg de tot l’any. Solen fer-se un o dos grups una vegada al mes (normalment a

l’inici  de  cada mes),  encara  que es fan grups especials  a  petició  d’associacions  o  col·lectius

específics, o per cobrir les demandes de les persones sol·licitants.

Atencions que ofereix:

Al  llarg  de  les  sessions  es  vol  donar  una  visió  global  del  funcionament  del  municipi.

S’especifica a través de les diferents guies, com contactar directament amb els serveis que es

consideren habitualment més necessaris per als residents. Dóna les eines per poder cercar la

informació  més actualitzada i  poder  fer  servir  els  diferents recursos tant  de l’Ajuntament  com

d’altres  entitats  públiques  i  privades  amb  seu  al  municipi  d’Eivissa.  Les  sessions  promouen

l’autonomia  i  el  coneixement  de  la  persona  resident.  Treballa  igualment  els  principis  de

convivència essencials en una estructura social diversa com la nostra, a través del coneixement

dels altres i de la participació com a ciutadà i ciutadana en la dinàmica del municipi.

-Avaluació:

Distribució de persones per nacionalitat i sexe del Plan de Acollida 

2013 2015

NACIONALITAT DONES HOMES TOTAL DONES HOMES TOTAL

ALBANESA 1 0 1 3 0 3 

ARGENTINA 4 2 6 1 4 5 

ARMÈNIA 2 1 3 1 0 1 

BOLIVIANA 1 1 2 

BRASILERA 6 5 11 9 9 18 

COLOMBIANA 6 1 7 0 1 1 

CUBANA 2 1 3 0 1 1 

DOMINICANA 2 2 4

EQUATORIANA 0 2 2 0 1 1 

FILIPINA 2 3 5 0 4 4 



GAMBIANA 0 2 2

HONDURENYA 2 0 2 

MARROQUINA 5 12 17 11 5 16 

MEXICANA 1 0 1

PARAGUAIANA 36 19 55 13 13 26 

RUSSA 2 0 2 0 1 1 

SALVADORENYA 0 1 1 

SENEGALESA 2 10 12 2 1 3 

URUGUAIANA 7 3 10 4 1 5 

VENEÇOLANA 0 2 2

XILENA 1 0 1 1 1 2 

XINESA 0 1 1 

TOTAL 79 67 144 48 45 93

*Només hi ha dades del 2013 i 2015

Si comparam les dades del 2013 amb les 2015, es pot observar que n’hi ha una major

equitat entre sexes, ja que en el 2013, el percentatge de dones era de 54,11 i en el 2015, de

51,61, 2,5 punts menys.

PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Àrea de Treball individual 

L‟atenció  individual  dóna  resposta  en  aquelles  situacions  que,  per  les  seves

característiques i demandes del propi ciutadà, requereixen d‟una atenció personalitzada, ja que

surten de la situació habitual o presenten certes característiques que tant per donar-hi resposta

com pel procediment al qual està vinculat, el seu abordatge requereix una atenció individualitzada

(informes d‟adequació de l‟habitatge, informació i orientació...). Per tant va dirigit als ciutadans

que requereixen un tracte individualitzat donat el seu origen, situació laboral o administrativa. 
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Atencions que ofereix:

Informació, orientació, tramitació, derivació a altres serveis, expedició d‟informes tècnics i

altres procediments anàlegs que per la seva naturalesa requereixen una atenció individualitzada.

-Avaluació:

ANY DONES HOMES TOTAL

2014 38 41 79

2015 41 50 91

*No n’hi ha dades d’altres anys.

ACTIVITAT 2016 DONA HOME TOTAL

Informes d’arrelament 37 69 106

Informes d’adequació de l’habitatge 46 40 86

Atenció  informativa  i  assessorament  a  persones
immigrants

44 49 94

Cada any el número de persones ateses va creixent.

    Àrea de treball grupal

El  treball  grupal  és  una  de  les  bases  de  l‟atenció  a  la  diversitat.  En  aquest  apartat,

transversal a una bona part dels projectes desenvolupats a la Regidoria, es poden introduir les

següents  activitats:  Sessions  d‟arrelament,  Pla  d‟Acollida  e  Informes  d‟habitabilitat  per  la

reagrupació familiar. Abans del 2013, no es treballaven amb informes d’habilitat per la reagrupació

familiar i se realitzaven classes d’introducció al català, cursos d’alfabetització i costura.

Poden participar en aquesta àrea qualsevol persona resident al municipi d‟Eivissa. En el

cas  de l‟arrelament,  persones d‟origen extracomunitari  que vulguin  tramitar  el  seu permís  de

residència i treball a través de l‟arrelament social i sol durar tot l’any. 

Atencions que ofereix

• Es pretén donar informació, assessorament i suport a les persones ateses pels nostres

serveis. Les sessions informatives i formatives són només una part d‟aquesta atenció, ja

que els diferents participants dels grups, poden dirigir-se a ells/elles en qualsevol moment

per a demanar més informació o per poder redirigir la seva demanda cap a l‟opció més

adequada. 

• En les sessions d‟arrelament se orienta segons la situació personal que presenten i són

informades  dels  requisits  exigits  per  a  la  tramitació  de  l‟informe,  dels  documents

necessaris, i del circuit que han de completar fins a l'obtenció d‟aquest informe. Igualment



són informats d’altres gestions, associades a la tramitació del permís de residència i treball

al nostre país, dependent del Ministeri de Treball i Immigració.

Avaluació:

PARTICIPANTS SEGON SEXE I ANY: 

ANY DONES HOMES TOTAL

2011 95 127 222

2012 68 68 136

2013 No n’hi ha dades per sexe

2014 59 61 120

2015 52 45 97

2016 32 37 69

Des de l’any 2011 al 2016 el número de participants ha baixat en 125 persones. Si 
estudiem la variat sexe, el número de dones ha estat més equilibrat comparant les dades amb el 
2011. En l’any 2016, al igual que en el 2011, n’hi ha més homes beneficiàries del servei.

PERSONES PARTICIPANTS SEGON SEXE I PAÍS EN EL 2015 I 2016

2015 2016

DONES HOMES TOTAL DONES HOMES TOTAL

ALBANIA 3 0 3 1 0 1

ARGENTINA 5 2 7 1 6 7

ARMÈNIA 0 1 1 

BOLIVIA 1 1 2 

BRASIL 10 8 18 4 2 6

COLOMBIA 1 0 1 1 0 1
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CUBA 1 0 1 

EQUADOR 1 2 3 1 5 6

ESPANYA 1 1 2

FILIPINAS 3 0 3 1 1 2

HONDURES 0 2 2 

ÍNDIA 0 1 1 

ISRAEL 1 0 1

MARROC 6 9 15 2 5 7

MEXIC 1 1 2

MOLDAVIA 1 0 1

PARAGUAI 14 14 28 12 13 25

RÚSSIA 1 0 1 

SALVADOR 1 0 1 1 0 1

SENEGAL 1 1 2 0 1 1

URUGUAI 1 3 4 3 0 3

VIETNAM 0 1 3

VENEÇUELA 1 0 1 

XILE 1 1 2 

XINA 1 0 1 0 1 1

TOTAL 45 52 97 32 37 69

*Només tenim dades per nacionalitat de l´any 2015

Les  persones  que  més  han  participat  son  de  Paraguai,  seguidament  de  Argentina  i

Marroc. En l’any 2015, son de Paraguai,  Brasil  i  Marroc. A més, en l’any 2016, s’han atès 28

persones menys que a l’any 2015. 

Àrea de Programa de Ciutadania i Convivència

El Programa de Ciutadania i Convivència és un projecte que s’ha posat en marxa per

primer cop al municipi d’Eivissa en el 2014. Es tracta d’una actuació que cerca donar informació i

eines a tota persona extracomunitària del nostre municipi, per tal de poder facilitar el seu accés a

l‟Informe d‟Esforç d‟Integració emès pel Govern de les Illes Balears. Igualment cerca preparar les

persones que volen demanar  la  nacionalitat  espanyola,  perquè tenguin un coneixement  i  una

preparació adequada dels matèries i dels temes específics legislatius, administratius i socials que

fan part dels qüestionaris de nacionalitat.

Es  pot  participar  en  el  Pla  d‟Acollida  de  l‟Ajuntament  d‟Eivissa  a  través de  sol·licitud

directa al SAC o a qualsevol de les UTS i a través de la tramitació de l‟arrelament.

Atencions que ofereix:



Al llarg de les sessions es vol donar una visió global del funcionament de les estructures

administratives de l‟Estat i dels principals marcs normatius a l‟Estat espanyol. Treballa igualment

els principis de convivència essencials en una estructura social diversa com la nostra.

Avaluació:

ANY

2014 2015

NACIONALITAT DONES HOMES TOTAL DONES HOMES TOTAL

ARGENTINA 1 3 4 2 2 4

BOLIVIANA 1 0 1 0 0 0

BRASILERA 1 1 2 0 0 0

EQUATORIANA 2 0 2 1 2 3

MARROQUINA 3 3 6 0 1 1

PARAGUAIANA 1 1 2 2 0 2

RUSSA 1 0 1 0 0 0

SENEGALESA 0 1 1 0 0 0

VENEÇOLANA 1 0 1 0 0 0

TOTAL 11 9 20 5 5 10

    Àrea de treball comunitari

El  treball  comunitari  suposa  l’atenció,  mediació,  assessorament  i  suport  de  col·lectius

organitzats de la ciutadania del municipi i la gestió adequada de l'ús de l’espai públic.

Aquesta tasca es desenvolupa a través de reunions d’assessorament, visites a les seus de

col·lectius o per contacte via mail o telèfon i visites als mateixos barris o zones del municipi que

requereixen de la nostra presència. Igualment hi ha una vessant de sensibilització orientada a tota

la població del municipi, per a fomentar el coneixement entre tots i hàbits socials per a la bona

convivència. Està destinat a tots els ciutadans residents del municipi d’Eivissa i es pot sol·licitar a

través de qualsevol de les oficines dels Serveis Socials al municipi.

L‟atenció comunitària a la diversitat és un eix estructural i s'hi pot accedir durant tot l‟any.

La Intervenció del projecte Hi som! Sobre el treball sexual al carrer dels barris de ses Figueretes i

platja d‟en Bossa se centralitza molt entre els mesos de maig a setembre, donada l‟estacionalitat i

la vinculació que aquest grup té al llarg de l‟estiu.

Atencions que ofereix:

• Informació i orientació.



• Tasques d‟assessorament i suport.

• Mediació  d‟interessos  entre  els  diferents  grups  que  componen  el  barri/zona  i  el  teixit

comunitari de la nostra ciutat.

• Intervenció directa amb el grup de persones que exerceixen la prostitució al barri de ses

Figueretes  i  de  platja  d‟en  Bossa  en  2015  (informació  i  orientació,  atenció  grupal  i

individual).

-Avaluació: 

I DELS HOMES ATESOS

Nº de Dones ateses en el programa «Hi som»

ANY 

PAÍS
D’ORIGEN

2012 2014 2015

Cabo Verde 1

Colombia 1

Espanya 1

França 1 1 1 

Ghana 5 1 2 

Kènia 1 1 

Nigèria 28 28 25 

Marroc 1 1 

Sierra Leona 1 1 1

Somàlia 1

Zimbawe 1 1

TOTAL 37 36 30 

*Només n’hi ha dades de l’any 2012, 2014 i 2015. 

Les  principals  atencions  que  s’han  realitzat  en  aquests  anys  han  sigut:  orientació  en

atenció sanitària, laboral i millora en l‟ús dels mètodes anticonceptius.

Cada any el número de dones ateses en aquest programa ha disminuït, del 2012 al 2015

han hagut  7 persones menys. Les dones ateses son majoritàriament de Nigèria.

PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES PERSONES INMIGRANTS

Àrea de mediació Intercultural

Aquest projecte desenvolupa accions individuals, grupals i comunitàries conjuntament amb

l‟equip  que  forma tota  l‟àrea d‟Atenció  a  la  diversitat.  El  projecte  de mediació  vol  facilitar  la

integració  social  de  les  persones  i  famílies  procedents  de  països   estrangers,  especialment

extracomunitaris,  i  intervenir  amb  dels  ciutadans  i  serveis  municipals  per  a  possibilitar

l‟acostament i la convivència així com el treball comunitari dins l‟espai públic de la nostra ciutat. 
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L‟equip de mediació realitza aquestes accions amb d‟altres equips de la  Regidoria de

Benestar  Social.  Col·labora  transversalment  amb  d‟altres  departaments  i  projectes  de

l‟Ajuntament d‟Eivissa per facilitar les accions que es volen posar en marxa. Forma part de la

Xarxa de Mediació del Govern de les Illes Balears.

Poden accedir durant tot  l’any les persones que viuen al  municipi  d’Eivissa.  Per poder

sol·licitar-ho se té que fer a través dels diferents Unitats de Treball Social o pel requeriment per

part dels diferents departaments del consistori o d‟altres entitats. 

Atencions que ofereix: 

• Organització  d‟accions  a  nivell  comunitari  per  afavorir  la  integració  i  el  respecte  a  la

diversitat.

• Suport i assessorament a persones, famílies i col·lectius per a facilitar la seva integració a

l‟estructura social i econòmica del municipi.

• Suport  i  assessorament  a  associacions  d‟origen estranger  de models de funcionament

intern, planificació de projectes, i possibilitats de finançament del seu manteniment i dels

seus projectes.

• Assessorament  per  als  projectes  i  justificacions  presentats  a  les  subvencions  de  la

Regidoria de Benestar Social.

• Participació a la Xarxa de Mediació del Govern Balear.

• Intervencions comunitàries per combatre l‟exclusió social.

• Suport a la mediació en cas de conflicte per raons culturals, d‟origen o creença religiosa.

-Avaluació:

Al  llarg  dels  anys  2011  al  2016,  més o  menys  les  activitats  realitzades  han  sigut  les

mateixes. En aquest apartat tampoc tenim dades del número de les persones participants i del

sexe d’aquests.

• Mediació  entre  el  Centre  Islàmic  d‟Eivissa  i  l‟Ajuntament  d‟Eivissa  (departaments

d‟Activitats i Policia Local) per a la realització del Ramadà a la seva finca del carrer de

Portinatx, al barri de Ca n'Escandell.

• Mediació  entre  el  Centre  Islàmic  d‟Eivissa  i  l‟Ajuntament  d‟Eivissa  (departaments

d‟Activitats i Policia Local) per a la realització de la festa del Xai a la seva finca del carrer

de  Portinatx,  al  barri  de  Can  Escandell.  Supervisió  de  l‟activitat,  desenvolupada  amb

normalitat i sense incidències.

• Associacions d‟immigrants en general:  Informació  i  assessorament  per  la  demanda de

diferents tipus de subvencions públiques, tant per al manteniment dels seus serveis com

per a la realització de nous projectes.

• Associació de Residents Senegalesos. Assessorament i suport en els projectes.



Projecte d’Intervenció amb famílies immigrants en situació de risc social

S’ha dut a terme per part dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l’Ajuntament d’Eivissa

des de el mes de juny de 2016 al mes de desembre de 2016.

Aquest projecte es va destinar a l’atenció de famílies immigrants amb infants i adolescents

en les quals els Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) varen detectar que existien manques

o dificultats en l’atenció de les necessitats bàsiques que els menors precisen per al seu correcte

desenvolupament físic,  psíquic i  social,  i  que en principi  no requereixen la separació del mitjà

familiar, però si que necessiten canvis en la dinàmica familiar per tal de millorar la situació.

En el cas de les famílies immigrants s’observa que els condicionants culturals es veuen de

vegades agreujats, en alguns casos, per la manca de coneixement de la llengua del lloc d’acollida

i pel fet de la manca d’una xarxa familiar o social més extensa i de suport, donant lloc a una

desprotecció davant de situacions imprevistes o de dificultat econòmica.

Nombre de persones ateses per edat i sexe 2016:

Edat 0-5 6-12 13-17 18-29 30-64 65-84 85  i
més

TOTAL

Sexe H M H M H M H M H M H M H M H M

Nº persones ateses 4 6 6 3 4 1 3 3 5 7 1 23 20

Total de menors atesos 24 Total  de  persones
adultes ateses

19

Total de persones 43

*Dades estretes de les 10 famílies inscrites

Han participat en el projecte 3 homes més que dones.

«Programa Eivissa ciutat de convivència 2014-2015». Subvenció CAIB.

Aquest  programa està  cofinançat  en un 80% per  la  Direcció  General  d‟Immigració del

Govern Balear. Aglutina intervencions a diferents nivells i sectors de població que relacionats amb

nova ciutadania, requereixen d‟una atenció prioritària per les seves característiques. En aquesta

convocatòria, els projectes es van centrar en:

“Programa de Ciutadania i Convivència” Curs de coneixements generals del marc normatiu i de

convivència a l‟Estat espanyol, vàlid per a l‟obtenció de l‟informe d‟esforç d‟integració.

“Hi som”, intervenció amb dones que exerceixen la prostitució al carrer.

“Programa de suport i reforç a Serveis socials”. informació, assessorament i orientació a persones

immigrants del municipi.

Atencions que ofereix:

Cada  projecte  va  destinat  a  un  grup  de  població,  des  d'intervenció  individual  a  la

comunitària amb el projecte. Totes les intervencions cerquen l‟empoderament de la població a la

qual va destinada, així com la informació, formació i orientació per tal de poder millorar la seva



situació personal i  familiar, així com la dimensió comunitària que engloben alguns d‟ells on es

cerca mantenir i millorar la convivència a la ciutat i els seus espais públics.

-Avaluació 2015:

L‟avaluació dels quatre projectes ha estat molt satisfactòria, perquè més enllà de les dades

quantitatives que a continuació es mostren, s‟ha treballat sobre una demanda real existent que

s‟ha intentat  aproximar  al  màxim a les  necessitats  de la  població  atesa,  assolint  un  grau de

satisfacció i  de seguiment de les intervencions considerablement alt,  pel tipus de projecte que

engloba la convocatòria. 

PROGRAMA D’ATENCIÓ AL VOLUNTARIAT I A L’ASSOCIACIONISME

Àrea d’activitats

Fins al 2015, era la Regidoria de Benestar Social, la que realitzava les activitats en aquest

programa. A partir del 2016 ho comença a fer el departament de Participació Ciutadana. 

Atencions que ofereix:

• Donar a conèixer les associacions 

• Fomentar la participació ciutadana en activitats associatives i de voluntariat.

• Destacar  la  feina  i  el  paper  essencial  del  voluntariat  en  el  suport  d‟activitats  tant

d‟associacions,  com  d‟organismes  sense  finalitat  de  lucre,  com  amb  l‟Ajuntament

d‟Eivissa.

• Donar suport a totes les associacions que realitzen una feina permanent per arribar a tot

tipus de col·lectius, especialment amb els que tenen necessitats especials.

-Avaluació:

N’hi  ha  que  valorar  dos  activitats,  per  una  banda  la  sortida  al  mercat  medieval  amb

persones majors de les residències de l’illa d’Eivissa:

 -En 2017: varen participar un total de 86 persones voluntàries (63 dones/23 homes).  

-En 2016: varen participar un total de 75 persones voluntàries (57 dones/18 homes). 

Per  altra  banda,  el  taller  de  formació  al  voluntariat  en  sortides  amb  persones  amb

necessitats especials 

-En 2017: participen un total de 11 assistents (8 dones/3 homes). 

-En 2016: participen un total de 12 assistents (7 dones/5 homes).



BASE  DE  DADES  DEL  VOLUNTARIAT  INSCRIT  A  JUNY  DE  2017  EN  L’AJUNTAMENT

D’EIVISSA

EDAT DONES % HOMES % TOTAL %

16-30 3 75 1 25 4 9,76

31-64 17 65,38 9 34,62 26 63,41

+65 8 72,73 3 27,27 11 26,83

TOTAL 28 68,29 13 31,70 41 100

      *La base de dades del voluntariat ha iniciat la seva regulació fa gairebé uns mesos, pel que

encara no està completa

SORTIDA AL MERCAT MEDIEVAL AMB PERSONES MAJORS DE LES RESIDENCIES DE 
L’ILLA D’EIVISSA 2017:

SORTIDA AL MERCAT MEDIEVAL AMB PERSONES MAJORS DE LES RESIDENCIES DE

L’ILLA D’EIVISSA 2016: 

En  l’any  2017,  amb  comparació  amb  el  2016,  ha  augmentat  el  número  de  dones

voluntàries  que  han  participat  en  la  sortida  al  mercat  medieval  amb persones  majors  de  les

residencies de l’illa d’Eivissa, en sis dones. En el caso dels homes, també ha augmentat en 5

homes més. 

DONES

HOMES

DONES

HOMES



En quant a formació pel voluntariat:

TALLER  DE  FORMACIÓ  AL  VOLUNTARIAT  EN  SORTIDES  AMB  PERSONES  AMB

NECESSITATS ESPECIALS 2017 

TALLER  DE  FORMACIÓ  AL  VOLUNTARIAT  EN  SORTIDES  AMB  PERSONES  AMB

NECESSITATS ESPECIALS 2016 

En l’any 2.017, amb comparació amb el 2.016, han baixat el número de homes voluntaris

que han participat en els programes de sortides amb persones amb necessitats especials, en dos

homes. Pel contrari, el número de dones ha pujat en una dona.

ATENCIÓ A PERSONES EN PROCÉS D'INCLUSIÓ SOCIAL (Memòries Bienestar Social):

RMI. RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 

És una prestació social econòmica  dirigida a la cobertura de les despeses bàsiques per a la

supervivència.  Queda regulada pel Decret 117/2001, 28 de setembre. La gestió de la RMI és

competència  dels  Consells  Insulars,  i  els  serveis  socials  d’atenció  primària  municipals,

concretament de l’Ajuntament d’Eivissa, són els responsables de la seua tramitació i remissió al

DONES

HOMES

DONES

HOMES



Consell Insular d’Eivissa. Podran beneficiar-se tots aquells que reuneixen els requisits establerts

en l‟esmentat decret. 

L‟import de la prestació econòmica es dona per a un període de 12 mesos, s'abona de

forma mensual i es revisa semestralment. S‟estableix la possibilitat de pròrroga en circumstàncies

d‟extrema necessitat.

Atencions que ofereix:

El contingut de la RMI s‟articula sobre dos eixos complementaris. Per una part, la prestació

econòmica i per l‟altra els plans d‟inserció i reinserció social i laboral. L‟import de la prestació

econòmica  estarà  composta  per  una  prestació  bàsica  de  caràcter  periòdic  de  425,70€  que

augmenta en funció de les càrregues familiars.

-Avaluació:

ANY DONES %  HOMES % TOTAL

2014 38 62 24 38 62

2015 40 64 22 36 62

2016 36 55 29 34 65

De les anualitats que tenim dades, el número de les persones beneficiàries de la Renda

Mínima de Inserció és el  mateix.  Però majoritàriament son dones les que reben més aquesta

prestació.

Si ho analitzem per l’Illa d’Eivissa, el 62,00 % són a la ciutat d’Eivissa; en segon lloc hi ha Santa

Eulària des Riu (29,00 %) i, després, Sant Antoni de Portmany (5,00 %).

CENTRE ACOLLIMENT MUNICIPAL (CAM)

Es realitzen tres serveis diferenciat:

• Acolliment:  està dirigit a persones que necessiten un allotjament. També s‟atenen altres

necessitats bàsiques d‟alimentació, higiene i promoció.

• Serveis externs: És un servei dirigit a totes les persones que no es troben dins del Servei

d‟Acolliment, però que sol·liciten els serveis de dutxes, bugaderia, consigna, fotocopies,

correu o criades telefòniques o fax.  

• Prestacions externs: És un Servei d‟Atenció Primària per les persones que han arribat a

Eivissa  fa  menys  d‟un  any.  En  aquest  Servei  s‟atenen  tot  tipus  de  demandes  i  es



proporcionen tant les prestacions com la informació necessària per respondre a la situació

de necessitat plantejada.

Atencions que ofereix

• Servei d’acollida, menjador, dutxa, bugaderia i consigna.

• Aprenentatge d’hàbits de convivència i d’higiene.

• Informació general, informació de recursos i orientació laboral.

• Assessorament i contenció a les persones amb especials dificultats.

• Motivació per entrar a un programa adequat a les necessitats concretes de la persona.

Avaluació:

Pernoctacions a l’any 2016

Sexe Nº %

Dones 31 25,41%

Homes 91 74,59%

Total 122 100%

Si observem la tabla, es pot veure que el nombre d’usuaris masculins segueix essent molt superior

al femení, 74,59 davant 25,4. Si ho comparem amb les dades de l’any passat, son gairebé iguals,

però en comparació amb anys anteriors, el nombre de dones s’ha doblat.  S’ha produït  en els

últims sis anys un creixement des de un 8,9% al 25,41% en aquests moments.

Número de persones usuàries ateses en el Servei de Acolliment

SEXE
ANY

2014 2015

Homes 117 79,59% 91 76,47%

Dones 30 20,41% 28 23,53%

Total 147 100% 119 100%

Número de persones ateses per edat en l’any 2016

18-64 65-84 84 i més

TOTALDona Home Dona Home Dona Home

29 81 1 10 1 0 122

Es vénen incrementant en els últims anys les acollides a persones majors de 45 anys, sent
a partir d’aquesta edat la de major ocupació al CAM.



Número de persones usuàries ateses en serveis externs 

SEXE
ANY

2011 2015 2016

Homes 257 75,15% 236 77,89% 222 81,32%

Dones 85 24,85 67 22,11% 51 18,68%

Total 342 100% 303 100% 273 100%

Observant la gràfica podem veure clarament que el nombre dusuaris masculins segueix

essent molt superior al femení, 81,32% davant 18,68% en el Servei d’ Acolliment. 

PENSIONS NO CONTRIBUTIVES D’INVALIDESA I JUBILACIÓ

Són prestacions econòmiques que es reconeixen a aquells ciutadans que, trobant-se en 

situació de necessitat protegible, manquin de prou recursos per a la seva subsistència en els 

termes legalment establerts, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per tenir dret a 

les prestacions del nivell contributiu. Dins aquesta modalitat hi ha dos pensions: d’invalidesa o de 

jubilació. (Font: Seguretat Social) 

2016 DONA % HOME % TOTAL

PNC  de
Jubilació

3.406 70,75% 1.408 29,25% 4.814

PNC  de
Invalidesa

1.616 51,86% 1.500 48,14% 3.116

TOTAL 5.022 122,61% 2.908 77,39 7.930

2015 DONA % HOME % TOTAL

PNC  de
Jubilació

3.352 71,24% 1.353 28,76% 4.705

PNC  de
Invalidesa

1.660 52,97% 1.474 47,03% 4.608

TOTAL 5.012 124,21% 2.827 75,79% 7.839

En la PNC de Jubilació hi ha una gran diferencia entre el percentatge de dones que ho

reben respecte als homes. En 2015, es de 41,5 punts. Això deu ser a causa de que abans les

dones solament es dedicaven  a les tasques de la llar i cura dels fills pel que no cotitzaven a la

seguretat social i no tenen dret al subsidi de jubilació. (NO CUADRAN LOS DATOS CON LOS DE

ISLAS BALEARES)



PENSIONS NO CONTRIBUTIVES EN LES ILLES BALEARS EN 2016:

Estat Civil Fadrí/na Casat/da Vidu/a Divorciat/da Separat/da TOTAL

Jubilació

DONA 447 1.182 412 435 252 2.728

HOME 299 480 70 201 106 1.156

TOTAL 746 1.662 482 636 358 3.884

Invalidesa

DONA 836 399 32 212 137 1.616

HOME 1.231 128 11 87 43 1.500

TOTAL 2.067 527 43 299 180 3.116

Font:  http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_ps

pd_2016.pdf   

Si analitzem l’estat civil, n’hi ha més casats o casades que reben la pensió no contributiva

per jubilació tant en dones com en homes. Per altra banda, la pensió no contributiva per invalidesa

ho reben més fadrines i fadrins. Les dues prestacions ho reben més dones que homes.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVES PER JUBILACIÓ A ILLES BALEARS 2016 PER EDAT

Jubilació

Anys 65-69 70-74 75-79 80-84 >84 TOTAL

DONA 758 686 485 479 320 2.728

HOME 374 364 196 151 71 1.156

TOTAL 1.132 1.050 681 630 391 3.884

Font:  http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_ps

pd_2016.pdf   

Si analitzem les dades per edat, la pensió per jubilació es més rebuda entre els 65 als 69

anys tant en dones com en homes.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVES PER INVALIDES A ILLES BALEARS 2016 PER EDAT

SEXE 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 TOTAL

DONA 59 60 94 117 172 256 287 279 292 1.616

HOME 102 104 110 175 196 242 226 194 151 1.500

TOTAL 161 164 204 292 368 498 513 473 443 3.116

Font:  http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_ps

pd_2016.pdf   

Si analitzem les dades de la pensió no contributiva per invalidesa, les dones ho reben més

entre els 60 al 64 anys, que tenen una edat més longeva. Però en els homes es diferent, ho reben

més entre els 50 i 54 anys.

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2016.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2016.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2016.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2016.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2016.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2016.pdf


SERVEI DE TREBALL I FORMACIÓ 

El servei de Treball i formació  té com objectiu millorar el nivell d'ocupació de les persones

residents a Eivissa, facilitant la incorporació de les persones en atur al mercat laboral, millorant la

qualificació i promoció professional del demandant .

• Formació:

Entre el 2015 i 2016, el Servei de Treball i formació va a impartir un total de 5 curs, en el

que van a ver més dones (55 en total) que homes (21). Al contrari que en el 2012 que participaven

més homes que dones.

• Programa Visibles:

Es un programa de foment de la ocupació en el que la persona treballadora adquireix una

experiència professional al mateix temps que, la seua reinserció en el mercat laboral a través de

una orientació laboral. Està destinat a la contractació de persones en atur de llarga duració majors

de 45 anys. Aquest programa es realitza a través de les ajuntaments i els Consells Insulars.

En aquest programa participen actualment un total de 13 persones: 6 dones, i 6 homes.

L’any anterior, del 2015-2016, van participar 7 dones i 3 homes. Per tant, la participació d’homes

ha augmentat.

 GOVERN DE LES ILLES BALEARS (Font: Conselleria de Treball, Comerç e Indústria)

El  SOIB  és  un  organisme  autònom  de  caire  administratiu,  de  caràcter  gratuït,  d’accés

universal, de participació tripartida i paritària dels agents socials i econòmics, que té com a finalitat

planificar,  gestionar  i  coordinar  les  polítiques  actives  d’ocupació,  amb  funcions  concretes

d’informació, orientació i intermediació en el mercat laboral, el foment de l’ocupació en tots els

seus vessants i el desenvolupament de la formació professional per a l’ocupació. Està dotada de

personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. En l’actualitat, per mitjà de la Llei 13/2014, de

29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a

l’any  2015,  està  adscrita  a  la  conselleria  competent  en  matèria  de  treball  (actualment,  la

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria).

 Serveis d  ’orientació laboral

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ofereix, a través de les oficines



d’ocupació, informació, orientació i  intermediació en el mercat de treball.  Aquest servei permet

posar en contacte a les persones demandants d’ocupació inscrites al SOIB amb les empreses que

han presentat ofertes laborals que encaixin amb el seu perfil professional

-Avaluació: 

PERSONES  ATESES  ALS  SERVEIS  D’ORIENTACIÓ  LABORAL  DEL  SOIB  EN  LES  ILLES

BALEARS (2011-2015)

2011 2012 2013 2014 2015

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Per sexe 44.659 100 69.743 100 70.693 100 77.831 100 79.778 100

Dona 20.507 45,92 35.015 50,21 34.021 48,12 37.932 48,74 42.079 52,75

Home 24.152 54,08 34.728 49,79 36.672 51,88 39.899 51,26 37.699 47,25

Font:  Informe sobre  el  mercat  de treball  de  les  Illes  Balears.   Direcció  General  d'Ocupació  i

Economia. Any 2015

Si observam el quadre, podrem veure que en el  2015 va a ser l’any que més serveis

d’orientació  laboral  va donar  el  SOIB.  A més,  hi  ha una progressió de augment  de persones

beneficiàries d’aquest servei. Més o menys, el número de dones i homes ha sigut semblat. En

l’últim any que tenim dades,  en el  2015,  n’hi  han més dones que homes,  amb 5,5 punts de

diferencia.

 CONSELL INSULAR D’EIVISSA. (CIE)

El Consell  d'Eivissa,  va aprovar al  Ple del 27 de novembre de 2009: el  Pla  d'Atenció

Sociosanitària i de Prevenció i Atenció a la Dependència d'Eivissa 2009-2011.

Pla d’atenció i cura a la població de l'illa d'Eivissa amb necessitats de caire sociosanitari.

L'objectiu inicial va ser la necessitat de desenvolupar un pla sociosanitari que portes a terme una

acció integrada i compactada entre els serveis socials i els serveis de salut en un "Pla d'Atenció

Sociosanitària i de Prevenció i Atenció a la Dependència per a Eivissa" que estudiàs i organitzàs

ambdós models, defineixis els recursos, les necessitats, els col·lectius d'atenció i els seus graus

de dependència, els circuits i la coordinació dels diferents serveis i recursos.

S’inclouen tots els serveis existents per a l’atenció i prevenció de la dependència a l'illa.

El col·lectius als quals va dirigit, se podrien definir en cinc grans grups d’atenció, depenent

de la seva especificitat d’atenció:

1. Geriatria (persones grans fràgils, amb diferents nivells de dependència).

2. Malaltia d’Alzheimer i altres demències (persones amb trastorns cognitius i del comportament).



3. Malalties neurològiques i dany cerebral adquirit que poden cursar amb discapacitat psíquica o

física (persones amb discapacitats psíquiques o físiques que necessiten suport i persones amb

malalties degeneratives)

4. Atenció al final de la vida (persones amb necessitat de cures pal·liatives)

5. Malalties cròniques evolutives i malalties rares o discapacitats.

A continuació el gràfic d’edat i gènere de la població espanyola amb discapacitat del 1999.

Única dada disgregada per sexe.

 

CENTRE D’ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES (CAD) (Font: memòries del Centre 

d’Atenció a les drogodependències)

És  un  recurs  per  l’atenció  ambulatòria  de  les  persones  que  presenten  problemes

relacionats amb l’abús i/o dependència de drogues. L’abordatge del tractament es realitza des de

un enfocament biopsicosocial, mitjançant un equip de professionals multidisciplinari. Per tant la

seua funció es acompanyar i donar eines a les persones afectades perquè facin el procés de canvi

personal que desitgen.

Atencions que ofereix

• Informació  i  orientació  a  aquelles  persones  i  familiars  amb  problemes  ocasionats  pel

consum de drogues interessats en començar tractament.

• Diagnòstic toxicològic, mèdic, psicològic i social.

• Realització dels programes de tractament en règim ambulatori, establint un pla terapèutic

individual per a cada pacient. 

• Col·laboració i coordinació amb altres recursos sanitaris (Centres de salud, Unitat de Salud

Mental, etc) implicats en el tractament.

• Coordinació  amb  els  recursos   socials  (Serveis  socials  de  els  ajuntaments,  Centre

d’Acolliment Municipal, Fundació Deixalles, Càritas..) implicats en el procés de reinserció

social.

• Derivació  temporal  a  altres  recursos específics:  unitats   de  desintoxicació  hospitalària,

comunitats  terapèutiques, etc.

-Avaluació:



Segons dades extretes de la memòria del Centre d’Atenció a les Drogodependències 2015.

El total de persones ateses al 2015, va ser de: 738, de les quals un 78% varen ser homes (578) i

un 22% dones (160).

Per  tant,  amb referència  a  les  dades del  2012,  on hi  havia  un 76,04% d'homes,  i  un

23,96% de  dones,  observam un  augment  del  percentatge  per  a  les,  que  suposa  4,45  punts

percentuals més, en canvi en les dones, el percentatge ha disminuït en la mateixa proporció a

l'augment dels homes.

PERSONES ATESES PER DEPENDÈNCIA I SEXE. CAD. 2015

Homes Dones Total

Total %
Edat

mitjana
Total %

Edat
mitjana

Nº %

Opiacis 217 79 44 57 21 44 274 37

Alcohol 192 75 48 62 25 46 254 34

Cocaïna 118 84 37 23 16 40 141 19

Amfetamines/
Drogues de

disseny
7 100 42 0 0 0 7 1

Cànnabis 31 67 31 13 33 40 46 6

Joc patològic 10 83 38 2 17 42 12 1,5

Fàrmacs
hipnòtic
sedants

0 0 0 4 100 42 4 0,5

En la tabla anterior podem observar que el consum de opiacis es el més habituals en els 
homes. Pel contrari, en les dones es l’alcohol. El consum de fàrmacs hipnòtics sedants es el que 
menys es consumit en les dones, i no n’hi ha cap home que ho consuma. Els amfetamines o 
drogues de disseny es també el menys consumit en homes i no n’hi ha cap dona amb aquesta 
adició. Les persones ateses tenen una edat compresa entre 31 i 48 anys, per tant son totes 
persones adultes.

CENTRE D'ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL (COFISOL)

Aquest Centre va ser inaugurat pel Consell d'Eivissa l'any 2005, integrant programes que

ja venia realitzant amb anterioritat (com la renta mínima d'inserció i l'orientació laboral) amb altres

projectes  que  s'incorporen  (com  el  SEIL,  joves  en  risc,  formació  amb  alternança,  procés

d'acompanyament de col·lectius vulnerables i observatori laboral).

Les dades de la Renta Mínima d’Inserció, està posada en altre apartat. I sobre l’atenció a

persones amb malaltia mental greu, no tenim dades disgregades per sexe.

SEIL    (Servei d’Entrenament i Inserció Laboral per persones amb Trastorn Mental Greu)



És un servei d’Entrenament i Inserció Laboral per persones amb Trastorn Mental Greu que

pertany a la Secció de Prevenció, Formació i Inserció Laboral, està integrat dins del COFISOL

(Centre d’Orientació, Formació, Inserció ).

Aquest  servei  dona  cobertura  a  les  necessitats  d’Orientació,  Formació  i  Inserció

Sociolaboral del col·lectiu de persones amb trastorn mental greu d’Eivissa. 

Els seus objectius son:

• Facilitar  la reinserció social,  afavorint  la  independència personal i  social  dels  usuaris  a

través de la  rehabilitació  laboral,  cercant  empreses i  adaptant  els  llocs  de feina a les

característiques personals  i facilitar la seva integració laboral.

• Facilitar  la  incorporació  al  mercat  laboral  de  les  persones  amb Trastorn  Mental  Greu,

afavorint la requalificació i  la millora professional, el nivell  d’ocupabilitat  i  adaptabilitat, i

donar suport a l’accés i manteniment de llocs de feina.

SERVEI D’ASSESSORAMENT I INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

(SAIL-     PD) 

Es un servei  depenent  de la  Secció  d'Atenció  a Persones amb discapacitat  i  Trastorn

Mental Sever del Departament de Sanitat,  Benestar Social,  Igualtat i  Relacions amb Entitats i

Associacions.  Per  poder  rebre-ho s'ha de residir  en l’illa  d’Eivissa,  tindre entre 16 i  64 anys,

acreditar  la  seva condició  de discapacitat,  amb grau de minusvalia  igual  o  superior  al  33% i

manifestar el seu desig de incorporar-se al món laboral i tenir dificultats per a la seva inserció

Els objectius que persegueix son:

1. Facilitar la incorporació al mercat laboral de les persones amb discapacitat, afavorint la

millora  professional,  el  nivell  d’ocupabilitat  i  adaptabilitat  donant  suport  per  a  l’accés  i  el

manteniment de llocs de feina, mitjançant la metodologia de Treball amb Suport.

2. Augmentar els nivells d’autonomia personal i social de les persones usuàries per facilitar

la seva integració sociolaboral, mitjançant l’elaboració conjunta dels plans individualitzats .

L’equip de professionals del SAIL-PD està integrat per:

• 1 psicòleg-coordinador

• 3 orientadores laborals

• 4 monitors de laborteràpia encarregats dels itineraris formatius

• 1 auxiliar administrativa

-Avaluació 2015   (Font memoria del SAIL-PD del 2015)

Persones ateses segons l’edat i sexe:



18-25 ANYS 26-45 ANYS 45-65 ANYS TOTAL

HOMES 16 29 28 73

DONES 19 26 130 75

TOTAL 35 55 56 148

Persones amb contracte segons l’edat i sexe:

18-25 ANYS 26-45 ANYS 45-65 ANYS TOTAL

HOMES 6 18 11 35

DONES 11 13 14 38

TOTAL 17 31 25 73

El perfil majoritari es de dones de entre 45 a 65 anys. Si observam les altres edats, el
número entre homes i dones ateses, no varia molt.

De les persones contractades, 28 persones van a tenir un contracte de menys de 3 mesos,
20 de entre 3 i 6 mesos, 25 de 6 mesos a 1 any i 9 fixos o indefinits.

 

Tipologia discapacitat menors de 6 anys segons illa i sexe en 2015

Mallorca Menorca Eivissa Formentera I. Balears

Hom
e

Dona Hom
e

Dona Home Dona Home Dona Home Don
a

Física 121 84 10 18 23 10 0 0 154 112

Visual 11 4 0 1 1 1 0 0 12 6

Auditiva 20 14 1 6 7 2 0 0 28 22

Mental 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Intel·lectual 304 125 8 9 9 9 1 1 322 144

Total 457 228 19 34 40 22 1 1 517 285

En totes les illes excepte en Menorca, n’hi ha més nens amb discapacitat que nenes. En

l’illa d’Eivissa, n’hi ha més persones amb discapacitat física, majoritàriament nens, i menys amb

discapacitat intel·lectual.

FUNDACIÓ ALDABA (Memòria 2016):

Segon la seua Web, La institució tutelar té com a funció fonamental velar pels drets, la

guarda i custòdia de la persona tutelada i dels seus béns. 

 Integrat al Programa d'Acció Tutelar es troba també el Servei d'informació i orientació,

obert tant a persones com a entitats perquè puguin consultar i resoldre qualsevol plantejament

vinculat a les figures de guarda.



Programes:

Programa Aldaba Suport Balear

És un recurs que te com finalitat procurar una atenció integral a els tutelats, centrada en la

persona i en la defensa dels seus drets fonamentals, així com exercir les mesures de suport i

protecció que li vengen encomanada per mandat judicial.

-Avaluació:

Eivissa i Formentera

Dones Homes

19 38

Font: Pàgina Fundació Aldaba

*Pendent de rebre les dades demanades.

EL CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL D'EIVISSA (Font: Memòria del Consell Insular d'Eivissa

2012).

El Centre de Dia de Salut Mental d'Eivissa i Formentera (RESIDENCIA CAN RASPALLS?)

és un recurs per a persones amb Malaltia Mental Greu que va posar en marxa el Consell Insular

d'Eivissa  i  Formentera  mitjançant  el  Departament  de  Benestar  Social  (Actualment  és  el

Departament de Sanitat i Benestar Social) 

Així el Consell Insular va posar en marxa el 2003 el Centre de Rehabilitació Psicosocial per

a  persones  amb  malaltia  mental  (ara  Centre  de  Dia  per  a  malalts  mentals)  que  enfoca  el

tractament d’aquesta població des d’una perspectiva psicosocial,  desenvolupant  programes de

rehabilitació que tenen com a objectiu  més important  la  millora del  funcionament  global  de la

persona i la major normalització possible quant a la reinserció i la integració social i laboral a la

comunitat.

El Centre de Dia funciona tots els mesos de l’any, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 15

hores amb la flexibilitat necessària per adaptar-se a les necessitats i demandes dels usuaris i les

seues famílies.

L’horari específic d’activitats del Centre és de 10.00 a 13.30 hores i una tarda a la setmana.

Derivacions: Des de gener de 2012 han derivat a 7 usuaris, 5 d’ells varen ser derivats des

de la Unitat de Salut Mental, 1 des de l’Hospital de Dia, i un des de la treballadora social d’atenció

primària.

Com es pot veure en la taula següent: El 66,7% ha estat de gènere masculí i el 33,3% del

gènere femení.

PERSONES DERIVADES I ACCEPTADES,  PER EDAT I SEXE. 2012



Edat 18-30 31-50 51-65 Total
Sexe H D H D H D H D T
Núm.  de  P.  Acceptades  de
gener a desembre de 2012

- - 2 - - 1 2 1 3

Total de persones  ateses  durant l’any 2012:  31 persones, de les quals: 22 homes i  9

dones. Com podem veure en la següent gràfica un 71% pertany al gènere masculí i un 29% al

gènere femení. Els percentatges són els mateixos que l’any anterior.

PERSONES USUÀRIES DEL CENTRE DE DIA, PER GRUPS D’EDAT I SEXE. 2012  

Edat 18-30 31-50 51-65 Total

Sexe H D H D H D H D T
Núm. De persones 
usuàries

2 - 9 3 11 6 22 9 31

El 2012, el 41% de les usuàries són del municipi d’Eivissa, és a dir que respecte a l’any

passat aquest percentatge és similar. El 9% són del municipi de Sant Antoni, el 19% de Santa

Eulària, el 28% de Sant Josep i el 3% de Formentera. No hi ha canvis importants respecte a l’any

passat.

PISOS TUTELATS

Els Pisos Tutelats són un recurs residencial comunitari organitzat en un habitatge normal

en el qual poden residir persones amb malalties mentals greus i cròniques. Aquest recurs va ser

creat pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera l’octubre del 2005 amb l’objectiu principal de cobrir

una necessitat bàsica, com és la necessitat d’habitatge, per a un col·lectiu vulnerable com són les

persones amb trastorn mental sever. 

Les  persones  que  són  susceptibles  d’utilitzar  aquest  tipus  de  recurs  tenen  malalties

mentals greus i cròniques (TMS), presenten la necessitat de suport residencial i tenen un nivell

acceptable d’autonomia personal. Per aconseguir la plena integració i la màxima autonomia de la

persona cal treballar sobre tres àmbits bàsics: la millora de capacitats instrumentals i relacionals,

l’autonomia laboral o econòmica i la capacitat de participar en la comunitat.

Com a recurs protegit, s’adapta a les necessitats del col·lectiu al qual va dirigit, creant un

espai favorable, i en el qual es faciliten estratègies i recursos personals que els permet una nova

oportunitat amb l’exterior.

Distribució de la població atesa: Durant el 2012 el nombre total de persones ateses ha

estat de 9, de les quals el 55,5% han estat homes i l’altre 44,4% dones.



Distribució de les persones residents: Núm: 8, de les quals: 5 homes i 3 dones.

La distribució per sexe als Pisos Tutelats és d’un 37,5% femenina i un 62,5% masculina. 

Mitjana d’ edat per sexes

Mitjana d’edat dels homes: 50,6 anys

Mitjana d’edat de les dones: 45,3anys.

El 62,5% de les persones residents de 2012 dels Pisos Tutelats són solteres,  un 25%

separades, un altre 12,5% divorciades i un ninguna està casada..

RESIDENCIA CAN RASPALLS. (Memòria Can Raspalls 2016)

Va dirigit a persones de 18 a 65 anys, amb discapacitat intel·lectual o amb TMS en situació

de dependència que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les

activitats de la vida diària, i amb unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució

de la llar.

Els mecanismes de derivació a la Residència i Centres de Dia són els següents:

-La treballadora social de dependència del municipi de residència de la persona usuària en

el cas de persones amb discapacitat intel·lectual.

-La unitat de Salut Mental d’Eivissa.

Serveis o activitats que realitza:

• Servei de Teràpia Ocupacional

• Servei de fisioteràpia

• Estimulació Multisensorial

• Psicomotricidad

• Passeig/Programa de Marxa

• Piscina i teràpia Aquàtica

• Musicoteràpia

• Tallers de manualitats, dinàmiques de grup, tallers de cuina, fotografia, estètica i cura de la

imatge personal

• Dia de Jardí

• Passejos i sortides fora del centre



• Dia de Cine/Música/Ball i NNTT

• Dia de Famílies

• Altres activitats puntuals

-Avaluació

TOTAL HOMES % DONES %

22 16 73 6 27

              *Només se disposen de dades de les persones usuàries disgregrades per sexe per al

2016 

Hi ha un 46% més d’homes que de dones en el centre residencial.

Residència, centre de dia i habitatges tutelats Can Raspalls a Sant Jordi en 2015

SEXE

HOMES % DONES % TOTAL

Residència de Discapacitat
Psíquica

13 72,22 5 27,78 18

Residència de Salut Mental 12 92,30 1 7,70 13

Centre de dia per a
persones amb

discapacitats psíquiques
17 68,00 8 32,00 25

Centre de Dia de Salut
Mental

14 58,33 10 41,67 24

Totals 56 70,00 24 30,00 80

Nº % Nº % Nº % Nº
TOTAL

Edat 60-70 71-80 81-90 >90

14 18,00 19 24,00 30 37,00 17 21,00 80

Grau
II III

21,00 79,00

Habitatges tutelats 8

Font: Memòria d´activitats de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 2015

En l’any 2015, la presencia de les dones estava més concentrada en el centre de Dia de

Salut Mental, i pel  contrari els homes, en la residencia de Discapacitat Psíquica. En la residencia

de Salut mental, es on n’hi ha menys de dones i homes.

Per altra banda l’edat més comú de les persones beneficiàries està compresa entre els 81 i

90 anys, i menys entre els 60 i 70 anys. 



CENTRE DE DIA CAN RASPALLS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

(Memòria Can Raspalls 2016)

Va destinat a persones que tenen com a diagnòstic principal el retard mental sever-profund

i excepcionalment moderat, amb altres alternacions. Que tenen una discapacitat de almenys el

65%. I entre 18 i 65 anys.

Serveis o activitats que realitza:

• Cures assistencials a persones amb grans discapacitats

• Tallers (activitats dirigides a persones amb unes habilitats que precisen d’una atenció i

ajuda verbal i/o física importants, però que tenen una certa autonomia funcional).

• Àrea de millora personal i social-Programa d’estimulació sensorial

• Programa de reforç dels hàbits de la vida diària

• Programa d’estimulació de la comunicació, del llenguatge i de les habilitats socials

• Programa de manteniment i rehabilitació del to físic

• Programa de coneixement i ús de la comunitat

• Activitats terapèutiques i tallers de manualitats

-Avaluació

           Dades de la Residencia 2016

TOTAL HOMES % DONES %

26 14 54 12 46

         *Només n’hi ha dades per sexe del usuaris i usuàries del Centre de Dia

      En el Centre de dia, les dades son quasi equitatives, ja que n’hi ha 2 homes més que dones.

EL  CENTRE  DE  DIA DE  CAN  RASPALLS  PER  A  PERSONES  AMB  TMS  (TRASTORN

MENTAL SEVER). (Memòria Can Raspalls 2016)

El centre de Dia és un recurs comunitari específic que ofereix un conjunt d’activitats amb funcions

de suport social dirigit a persones amb malaltia mental greu i crònica i en especial a aquells amb majors

dificultats de funcionament i integració i per tant major risc de deteriorament, aïllament i marginació. El

Centre de Dia ofereix un ampli ventall  d’activitats que mantenen i incrementen les seves habilitats i

redueixen el seu nivell de deteriorament.



Serveis o activitats que realitza:

• Cuina

• Ceràmica i Creativitat

• Informàtica i Revista «Parlem»

• Crítica literària

• Premsa i lectura

• Esport

• Oci i temps lliure

• Entrenament cognitiu

• Imatge

• Volum

• Jardineria

• Música

• Mes Cultural (es realitzen activitats culturals de les Illes Pitiüses)

• Assemblees generals

• Dècima exposició de les obres dels tallers ocupacionals de ceràmica i creativitat

• Assemblees generals (participen les persones usuàries del Centre i el equip profesional)

• Exposició de les obres dels tallers ocupacionals de ceràmica i creativitat

-Avaluació

           Dades del Centre de Dia 2016

TOTAL HOMES % DONES %

25 17 68 8 32

          *Només hi ha dades per sexe de les persones beneficiàries del Centre de Dia

TALLERS OCUPACIONALS DE CAS SERRES:

Horari d’atenció és de dilluns a divendres: de 8.00 a 15.00 hores.

Es un servei dirigit a persones amb més d´un 65% de discapacitat, que estant en edat

laboral, la discapacitat els impedeix de manera temporal o definitiva integrar-se en una empresa



ordinària o en un centre especial de treball. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres: de 8.00 a

15.00 hores.

En aquest servei, les persones beneficiàries desenvolupen tasques en els diferents tallers,

amb l’objectiu d’adquirir destreses i habilitats de tipus prelaboral. 

Els tallers compten amb 2 serveis complementaris: 

-Servei de menjador

-Servei de transport

Serveis o activitats que realitza:

• Habilitats socials i de l’ús de la comunitat

• Ocupació terapèutica

• Habilitats funcionals

• Comunicació i llenguatge

• Activitats de manteniment físic

• Habilitats de la vida diària

-Avaluació:

           Dades dels tallers ocupacionals 2016

TOTAL HOMES % DONES %

32 15 46,88 17 53,12

           Dades de les dones beneficiàries dels programes de salud específics per a dones.

EDAT 19-29 30-40 40-50 50-65

TOTAL 4 8 4 2

          *Només n’hi ha dades per sexe del total dels tallers ocupacionals i dels programes de salud

específics per a dones.

          Hi ha poca diferencia entre el número de beneficiaris i de beneficiàries, perquè n’hi ha 2

homes més que dones.

          De les programes de salud específics per a dones, es beneficien 18 dones. La més jove té

19 anys i la mes longeva 63 anys. La edat més comú dels dones que reben els serveis, es de 30 a

40 anys. I la menys comú de 50 a 65 anys.



CENTRE D’ESTUDI I PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES (CEPCA) (Memòria CEPCA

2015)

        El centre d’estudi i prevenció de conductes addictives, té la responsabilitat de la prevenció de

les drogodependències i  de les conductes addictives en general (Així  com l'educació afectivo-

sexual i la igualtat i la prevenció de la violència de gènere) en els àmbits familiar, educatiu, laboral,

comunitari i de mitjans de comunicació.

Dissenya, planifica i executa programes d'intervenció i estudis d'investigació amb la
col·laboració i coordinació de les diferents institucions, serveis i organitzacions socials.

              Els diferents serveis per àmbit d'actuació, són:

Àmbit familiar 

Programa d’informació i assessorament

No n’hi ha dades per sexe.

Escola per a mares i pares

           No n’hi ha dades per sexe.

Intervencions amb pares i mares. Xerrades informatives: 

No n’hi ha dades per sexe.

Àmbit Educatiu

   Intervencions puntuals amb alumnes a l’àmbit educatiu

No n’hi ha dades per sexe

             Programa «en parlem?» 

No n’hi ha dades per sexe

Programa de prevenció secundària amb grups de risc 

No n’hi ha dades per sexe

Programa «Bon dia, Salut» 
L’objectiu fonamental del programa és promoure hàbits saludables i prevenir les 

drogodependències a l’alumnat d’educació infantil i primària.
El programa s’estructura en una sèrie de quaderns diferenciats per cada cicle educatiu 

amb unes propostes d’activitats per realitzar a classe. Les activitats, les realitza el professor en 
horari escolar fent entre vuit i deu sessions anuals d’una hora cadascuna.

-Avaluació:
No n’hi ha dades per sexe



Programa «Controla’t»
És un programa escolar de prevenció universal (dirigit als alumnes de 5è i 6è de primària) 

que aborda els riscos relacionats amb el mal ús de les noves tecnologies (Internet, videojocs i 
mòbil). També hi implica als pares, ja que se’ls ofereix una xerrada per donar-los estratègies 
educatives sobre aquests temes.

-Avaluació:
No n’hi ha dades per sexe

Programa sextima
És un programa que neix d'un curs de formació realitzat el maig de 2014 amb l'Àrea de 

Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF) i on sorgeix la idea d'integrar les dos institucions.  
 
 Els objectius d'aquest programa són: 

• Informar, formar i sensibilitzar els joves per fomentar actituds responsables que els 
permetin tenir relacions sexuals segures i satisfactòries.

• Analitzar els coneixements, les pràctiques i les actituds de la població estudiantil en 
referència a les relacions de parella, els comportaments sexuals i la prevenció 
d’embarassos no desitjats i d’ITS.

-Avaluació:
No n’hi ha dades per sexe.

Àmbit Comunitari i Laboral

Programa de formació de grups de risc 

És un programa que consta de tallers específics pels adolescents amb mesures judicials

derivats per la Delegació de Menors d'Eivissa.

També s'inclouen dins d'aquest programa els alumnes que cursen Alter i Pise als diferents

ajuntaments de l'illa.

La finalitat dels tallers és oferir als menors la possibilitat de que es duen a terme activitats

específiques  de  contingut  educatiu  que  facilitin  el  compliment  de  les  mesures  judicials

impostes i/o possibilitar la formació sobre temes relacionats amb conductes de risc.

Els continguts de cada taller són els següents: 

-  Taller de prevenció de consum de drogues.

-  Taller d'educació afectiu-sexual.

-  Taller de resolució de conflictes.

-Avaluació: No n’hi ha dades per sexe

Programa de prevenció realitzat juntament amb personal del CAD 

S’ha continuat amb les sessions d’informació dirigides a persones amb mesures judicials 
en estreta col·laboració amb el personal del Centre d’Atenció a Drogodependents.

-Avaluació:



No n’hi ha dades per sexe

Programa de formació de mediadors socials

Continuam amb l’oferta formativa dirigida a tots aquells professionals que des d’altres 
àmbits d’actuació i pel tipus de treball que desenvolupen consideram que són un potencial 
important per actuar com a agents preventius.

Aquest any s’ha ofert un curs específic per als policies locals, concretament als policies 
referents.

-Avaluació:
No n’hi ha dades per sexe

Activitats de prevenció Comunitària Interinstitucional

Són intervencions que ens demanden diferents institucions i associacions d'àmbit 
comunitari. Aquest any hem intervingut amb l'Escola d'Adults de diferents municipis, així com 
associacions i un club de futbol. 

-Avaluació:
No n’hi ha dades per sexe



6. SALUT6. SALUT

INDICADORS  DE  SALUT  A  LES  ILLES  BALEARS.  Dins  aquest  apartat
s’especifiquen les dades de la Comunitat Autònoma Illes Balears i de l’illa d’Eivissa
per a fer la comparativa.

 1. Taxa de mortalitat infantil :

Taxa de mortalitat infantil per cada 1.000
nascudes/nascuts vives/vius, per sexe i any de

referència a les Illes Balears 
2011 2015 

Total 3,55 2,74
Homes 3,93 2,95
Dones 3,13 2,51

Neonatal 2,39 1,79
Homes 2,73 2,03
Dones 2,03 1,55

Neonatal precoç 
(menys de 7 dies) 2,13 1,23

Homes 2,39 1,66
Dones 1,84 0,97

Neonatal tardana 
(de 7 a <1 mes 0,26 0,57

Homes 0,34 0,37
Dones 0,18 0,77

Postneonatal (> d'1 
mes) 1,15 0,94

Homes 1,19 0,92
Dones 1,1 0,97
Font: IBESTAT

Taxa de mortalitat infantil per cada 1.000
nascudes/nascuts vives/vius, per sexe i any de

referència a l’illa d’Eivissa
2011 2015 

Total 2,99 5,86
Homes 2,97 5,78
Dones 3,00 5,93

Neonatal 0,75 2,93
Homes 1,48 2,89
Dones 0 2,97

Neonatal precoç 
(menys de 7 dies) 0 2,20

Homes 0 2,89
Dones 0 2,97

Neonatal tardana 
(de 7 a <1 mes 0,75 0,73

Homes 1,18 0
Dones 0 1,48



Postneonatal (> d'1 
mes)

2,24 2,93
Homes 1,48 2,89
Dones 3,00 2,97
Font: IBESTAT.

Observàvem que entre els anys 2007 al 2011,  la taxa  total de mortalitat infantil a les

Illes Balears, ha anat augmentat en el cas dels homes en 1,82 punts percentuals des

de 2007 al 2011.  Al 2007, la majoria de taxa de mortalitat en totes les etapes, manco

en la neonatal tardana, la taxa femenina, supera a la masculina en un 1,18 punts

percentuals. Encara que el 2011 els homes tenen més percentatge  de mortalitat en

totes les etapes, amb una diferència de 0,80 punts percentuals. Al 2015, la tendència

varia  amb l’augment  de  la  mortalitat  femenina  en  les  etapes  neonatal  tardana  i

potsneonatal.

En aquesta actualització, s’inclouen les dades de l’Illa d’Eivissa per fer comparativa a

nivell de la comunitat autònoma, observam que la taxa és superior a Eivissa i crida

l’atenció que la diferència amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui de

3,12 punt percentuals més alta a Eivissa.

 2. Taxa de mortalitat específica per edat i sexe

Observàvem  que  la  taxa  de

mortalitat  de  dones  al  2007  era

superior  als  homes,  entre  les

menors d'1 fins als 4 anys. Al 2011

però  se  produeix  un  canvi  de

gènere, i són els homes de menys

d'un any que tenen un percentatge

més alt que les dones. Encara que

a partir dels 10 anys fins al més de

85 anys, la taxa masculina supera

la femenina.

El 2007, a partir dels 5 fins als

més  de 85 anys,  són els  homes

que tenen  una taxa de mortalitat

  Població > Defuncions

Unitat de mesura: Defuncions de residents
Període de referència: Des de 2002 a 2015

Darrera actualització: 20170302 08:42
ILLES BALEARS 2015

Ambdós sexes Homes Dones
TOTAL 7,3663 7,6247 7,1079

   <1 2,7943 2,966 2,6084

   01-04 0,1331 0,1288 0,1377

   05-09 0,1306 0,0936 0,1713

   10-14 0,1056 0,1702 0,0364

   15-19 0,1522 0,2214 0,0786

   20-24 0,1895 0,2733 0,1042

   25-29 0,2056 0,3339 0,0811

   30-34 0,3817 0,4787 0,2842

   35-39 0,5037 0,6247 0,3741

   40-44 1,0354 1,2906 0,7564

   45-49 1,6216 2,0804 1,1322

   50-54 3,1842 4,2565 2,0881

   55-59 4,3516 5,9255 2,8021

   60-64 6,0958 8,7295 3,5097

   65-69 10,544 14,7923 6,528

   70-74 17,8534 25,5119 10,8694

   75-79 29,1428 39,0098 21,0669

   80-84 56,4681 72,3213 45,5307

   85 i més 145,4664 161,6347 137,4899

Font: IBESTAT

Taxa específica de mortalitat (per 1000 hab.) per illa, 
grup d'edat, any de defunció i sexe.



infantil  més alta  en  totes  les  edats,  respecte  a  les  dones.  La  taxa  de mortalitat

masculina és major que la femenina. Destaca la diferència de 222 punts per a la taxa

de  mortalitat  masculina,  respecte  a  la  femenina.  A  l’IBESTAT,  també  trobam

informació de les diferents causes de mort per a dones i homes, són les següents

per al 2015:

➢ Defuncions de residents a les Illes Balears per gran grup de malaltia, illa

de residència i sexe. 2015 



  Població > Defuncions
FONT: IBESTAT

Unitat de mesura: Nombre de morts
Període de referència: 2015

Darrera actualització: 20170210 13:35
Illes Balears Eivissa-Formentera
Ambdós s Homes Dones Ambdós seHomes Dones

TOTAL DEFUNCIONS
   Total 8322 4307 4015 869 510 359

I MAL. INFECCIOSES I PARASITÀRIES
   Total 246 116 130 20 7 13

II TUMORS
   Total 2198 1309 889 232 155 77

III MAL. DE LA SANG/ÒRG. HEMATOPOÈTIC/TRAST.IMMUNITAT
   Total 31 13 18 4 1 3

IV MAL. ENDOCRINA, NUTRICIONAL I METABÒLICA
   Total 383 184 199 48 29 19

V TRASTORN MENTAL I DEL COMPORTAMENT
   Total 334 114 220 24 9 15

VI-VIII MAL. SISTEMA NERVIÓS I ÒRGANS DELS SENTITS
   Total 533 214 319 55 21 34

IX MALALTIES DEL SISTEMA CIRCULATORI
   Total 2418 1101 1317 217 121 96

X MALALTIES DEL SISTEMA RESPIRATORI
   Total 927 551 376 109 70 39

XI MALALTIES DEL SISTEMA DIGESTIU
   Total 355 200 155 38 21 17

XII MALALTIES DE LA PELL I DEL TEIXIT SUBCUTANI
   Total 21 6 15 0 0 0

XIII MAL. SIST. OSTEOMUSCULAR I DEL TEIXIT CONJUNTIU
   Total 87 30 57 6 3 3

XIV MAL. DEL SISTEMA GENITOURINARI
   Total 272 131 141 27 16 11

XV EMBARÀS, PART I PUERPERI
   Total 1 0 1 0 0 0

XVI AFECCIONS PERINATALS
   Total 16 10 6 6 3 3

XVII MALFORMACIÓ CONGÈNITA I ANOMALIA CROMOSÒMICA
   Total 15 5 10 5 2 3

XVIII SÍMPTOMES, NO CLASSIFICATS EN UNA ALTRA BANDA
   Total 125 73 52 18 11 7

XX CAUSES EXTERNES DE MORTALITAT
   Total 360 250 110 60 41 19

Defuncions de residents a Illes Balears per gran grup de malaltia, grup d'edat, illa de residència i sexe 
del mort.



Font:  Anuari  Estadístic  d’Espanya  2016.  Enllaç:

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario16/anu16_05salud.pdf

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario16/anu16_05salud.pdf


 3. Taxa de donació de sang a Illes Balears. 

Segons la Memòria del 2015 de la Fundació de Sang i Teixits de les Illes 
Balears, el perfil de donants en general, és de 42 anys. De les quals un 47% són 
Dones i un 53% Homes. Un 89% són persones nascudes a Espanya i l’11% restant 
són persones nascudes a 72 països diferents.

Poden dónar sang, la població amb edat compresa entre els 18 i 65 anys, que
pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. Els homes poden donar fins a 4 
vegades l’any i les dones, 3 vegades l’any. Això és a causa de  la pèrdua de sang 
amb la menstruació, les dones tenen un nivell d’hemoglobina  més baix que els 
homes.Entre cada donació han de transcòrrer almenys 2 mesos (60 dies).

Al llarg dels anys, les donacions han anat baixant igual passa a les Pitiuses

La taxa de donació a les Illes Balears al 2010 va ser d’un 39,2 i al 2012, de 
36. Observam per tan que desde el 2010 al 2012 s’ha produït un descens en les 
donacions. Observam que els homes donen més sang que les dones, a causa que 
els homes poden donar sang més vegades a l’any. 

TAXA DE DONACIÓ DE SANG  - PER 1.000 HA-
BITANTS
 2012 2015
Illes Balears
Donacions 40.054 37.947
taxa 35,78 34,35
Eivissa i Formentera 
Donacions 4.146 4.070

taxa 28 28,31

Municipi d’Eivissa

47,6
2.186

43,7

Font: Memòria de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

 4. Número mig de fills/es per dones a les Illes Balears:

Número mig de fills/es per
dones 2014 2015

Total Illes Balears: 1,24
Total Nacional: 1,32

Font: IBESTAT: 2015 i  INE (2014)

Observam com ha anat disminuint el nombre de filles o fills, tant a les Balears

com a l'Estat espanyol.

 5. Edat mitjana de la maternitat, total a les Illes Balears i Nacional: 

Edat mitjana de la
maternitat 2011 2013 2015



Total Illes Balears: 31,07
31,1

1 31,61

Total Nacional: 31,45
31,6

6 31,89
Font: INE

Observam com segueix la tendència a l’alça, cada vegada les dones tarden més

en ser mares, tan a nivell nacional com local. 

 6. Esperança de vida al naixement a les Illes Balears i total Nacional:

Esperança de vida al
naixement

2011
2013 2015

Illes 
Balears:

Ambdós sexes 81,9
3 82,67 82,46

Homes: 79,0
9 80,13 79,85

Dones: 84,7
9 85,18 85,10

Nacional:

Ambdós sexes 82,1 82,79 82,70
Homes: 79,1

5 79,94 79,92
Dones: 84,9

7 85,55 85,42
Font: INE

Les dones tenen més esperança de vida que els homes. Observam que cada

vegada l'esperança de vida és més alta, encara que a nivell de les Illes Balears, si

comparam les dades del 2008 amb les del 2011: les dones han augmentat un3,65

punts percentuals, en canvi els homes han augmentat només un 0,69%.

A nivell nacional no és tan gran el percentatge de diferència entre sexes, sent

per als homes d'un augment del 0,98% i per a les dones d'un 0,70%.

Segons IBESTAT, per al 2015, l’esperança de vida de les dones és de 85,04

anys i la dels homes de 79,83 anys (diferència de 5,21 punts entre sexes).

 7. Interrupció voluntària de l'embaràs a les Illes Balears

L’evolució  de La Taxa (per  1.000 habitants,  de dones entre 15 i  44 anys)

d’interrupció voluntària de l’embaràs a les Illes Balears, l’any 2009 va ser de 13,22.

Si feim comparació amb la resta de comunitats autònomes, Catalunya estaria per

damunt, amb un 16,17, seguit de Murcia amb un 14,99 i per sota, estarien Andalusia

amb un 11,31 i Aragó amb un 10,86. Per tant si comparam amb les dades del 2006,

veim com les comunitats amb menys Interrupció Voluntària de l’embaràs  han passat

a ser les de més i s’ha disminuït la taxa en 0,78%. 



Segons l’IBESTAT, a la informació estadística referent a la salut, destacam informe

2015,  el  qual  contempla  les  dades  definitives  de  l’any  especificat,  inclou  també

dades dels anys anterior, que ens permeten fer comparatives. Les dades emprades

per l’IBESTAT, són dades de la Conselleria de Salut, les Interrupcions Voluntàries de

l’embaràs (IVE). 

IVE a centres de les Illes Balears. Segons titularitat del centre. Anys 1999-2015

Any Titularitat pública Titularitat privada Total

casos     % casos     %  casos

1999     83 4,6 1.711 95,4  1.794

2001    100 4,6  2.063  95,4 2.163

2010    146 4,8 2.881  95,2 3.027

2012   1.342  45,1 1.636 54,9 2.978

2013  1.564  51,3 1.486 48,7 3.050

2014  1.483  51,7 1.383  48,3  2.866

2015 1.616 55,0 1.321 45,0 2.937

Font: IBESTAT

IVE a centres de les Illes Balears. Segons illa de residència. Anys 1999-2015



Any Mallorca  Menorca Pitiüses  No residència

a les IB

 Total

casos casos  casos casos  

1999 1.562 77 108 47  1.794

2001
1.824 117 187 35 2.163

2010
2.672 73 265 17 3.027

2012
2.430 129 399 20 2.978

2013
2.440 122 462 26 3.050

2014
2.347 111 380 28 2.866

2015
2.362 107 450 18 2.937

IVE a centres de les Illes Balears.  Segons zona bàsica de residència.  Anys

2005-2014 i any 2015. Ordre: Nombre de casos

No inclou casos amb zona desconeguda o amb residència fora de les Illes Balears.

Només s’extrauen les dades de les Pitiuses, segons centre Hospitalari.

  Zona 2005-2014 2015

Vila 203  73

Sta. Eulària 435 70

Sant Antoni 534 61



Sant Josep 19 30

Can Misses 787 58

Formentera 186 35

Segons  s’especifica  a  les  dades  presentades  al  2016,  pel  Ministeri  de  Serveis

Socials  i  Igualtat  amb  dades  del  2014, i  segons  els  supòsits  recollits  a  la  Llei

Orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció

voluntària  de  l’embaràs  (IVE).  Recollida  al  BOE  número  55  del  04/03/2010.

Modificada  per  Ley  Orgánica  11/2015,  de  21  de  septiembre,  para  reforzar  la

protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la

interrupción voluntaria del embarzo (BOE 227 del 22/09/2015), la qual supremeix la

possibilitat que les menors d’edat puguin donar el consentiment per si soles, sense

ni  tan sols informar els seus progenitors.  D’aquesta manera,  per  a la  interrupció

voluntària de l’embaràs de les menors d’edat és necessari, a més de la manifestació

de la seva voluntat, el consentiment exprés dels titulars de la pàtria potestat.

Segons la  qual,  són:  1-  Per  petició  de la  dona i  2-  Excepecionalment,  se podrà

interrompre  l’embaràs  per  causes  mèdiques  quan  concorri  qualque  de  les

circunstàncies següents:

a) No superar les 22 setmanes de gestació i sempre que existeixi greu risc per la

vida o la salut de la dona embarassada...

b) No superar les 22 setmanes de gestació i  sempre que existeixi  risc de greus

anomalies en el fetus.

c) Quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida o quan es detecti en

el fetus una enfermetat extremadament greu o incurable.



Per  tan  les  dades  recullen  el  total  de  les  persones  que  interrompeixen  el  seu

embaràs per alguna d’aquestes causes.

ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA (ASEF)

Segons l’IBESTAT, a l’àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per al 2015, hi havia

un total de 136.817 targetes sanitàries, de les quals: 68.629 d’homes i 68.188 de

dones, al 2012 havia: 130.438 targetes sanitàries, de les quals: 64.736 d’homes

i 65.702 de dones.

Segons el web de l'Ib-salut: l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera està organitzada

en sis demarcacions territorials anomenades zones bàsiques de salut. Els equips

d’atenció primària són professionals sanitaris i no sanitaris que treballen en el àmbit

territorial de la zona bàsica de salut i la seva localització física principal es troba en

els  centres  de  salut.  Per  tal  d’apropar  i  facilitar  l’accés  a  l’atenció  sanitària  als

ciutadans, la majoria de zones bàsiques de salut disposen d’unitats bàsiques, que

depenen del seu centre de salut corresponent.  

1. Zona bàsica de salut Es Viver.

Situada i orientada al sud-oest, delimita al sud amb la Mar i pel sud-est en el

mirador de l’Ajuntament amb les Murades; seguint les Murades direcció nord-est fins

al carrer de Joan Xicó, segueix tot aquest carrer direcció nord fins a la cruïlla de

l’avinguda d’Espanya amb l’avinguda d’Ignasi Wallis i el passeig de Vara de Rei i

direcció  oest  que  segueix  per  tota  l’avinguda  d’Espanya  (només  inclou  les

numeracions imparells), i també la seva prolongació, l’avinguda de Sant Josep de sa

Talaia, fins al límit del municipi de Sant Josep de sa Talaia i seguint aquesta marca

abraça tota la parròquia de Sant Jordi  de Ses Salines i  la de Sant Francesc de

s’Estany.

El Centre de salut d'Es Viver coordina aquesta zona bàsica i compta amb la

Unitat Bàsica de Sant Jordi.

2. Zona bàsica de salut Eixample: 

Situada i orientada al nord-oest, delimita al sud amb la zona des Viver, és a

dir, amb l’avinguda d’Espanya (només inclou les numeracions pars) i, direcció oest,

la seva prolongació l’avinguda de Sant Josep de sa Talaia; a l’oest amb el municipi

de Sant Josep de sa Talaia; al nord, creuant el municipi de Santa Eulàlia des Riu,

https://gestiona-04.espublico.com/../Documents%20and%20Settings/usuari/Mis%20documentos/Casal%20de%20Dones/COMISSI%C3%93%20PLA%20IGUALTAT/II%20PLA%20IGUALTAT/Mis%20documentos/II%20PLA%20IGUALTAT/doc%20DEFINITIUS/index.php%3Foption=com_content&view=article&id=56&Itemid=148&lang=ca
https://gestiona-04.espublico.com/../Documents%20and%20Settings/usuari/Mis%20documentos/Casal%20de%20Dones/COMISSI%C3%93%20PLA%20IGUALTAT/II%20PLA%20IGUALTAT/Mis%20documentos/II%20PLA%20IGUALTAT/doc%20DEFINITIUS/index.php%3Foption=com_content&view=article&id=55&Itemid=147&lang=ca


amb els límits del municipi de Sant Antoni de Portmany (Parròquia de Sant Rafael de

sa Creu) i a l’est amb la carretera de Sant Antoni de Portmany i, direcció sud, la seva

prolongació l’avinguda d’Ignasi Wallis (només inclou les numeracions imparells) fins

a la cruïlla amb l’avinguda d’Espanya i el passeig de Vara de Rei. 

El Centre de salut de Can Misses coordina aquesta zona bàsica.

3. Zona bàsica de salut Vila (inaugurat el 14 de maig del 2008 ) 

 La zona de Vila està situada i orientada bàsicament a l’est, delimita al sudest 

amb la mar i amb la zona des Viver, és a dir, amb les Murades, i abraça tot l’interior 

del recinte emmurallat (Dalt Vila), el barri de sa Penya i el de la Marina; seguint les 

Murades fins al carrer de Joan Xicó, segueix fins a la cruïlla del passeig de Vara de 

Rey amb l’avinguda d’Espanya i l’avinguda d’Ignasi Wallis (només inclou les 

numeracions parells) i, seguint direcció nord-est i l’est abraça les dues parròquies de

Puig d’en Valls i la de Nostra Sra. de Jesús fins a la mar. 

El Centre de salut de Vila coordina aquesta zona bàsica i compta amb la 

Unitat Bàsica de Jesús i la Unitat Bàsica de Puig d'en Valls 

1.     HOSPITAL CAN MISSES

El nou Hospital Can Misses, va ser inaugurat al 2015. Segons dades del web de la 

CAIB: El nou Hospital Can Misses augmentarà la seva superfície en passar dels 

26.002 metres quadrats actuals fins al 72.148.   

Segons la web de la CAIB al 2015: Informa que els Recursos del nou hospital

- L’àrea d’hospitalització passa a ser de 262 llits distribuïts en 199 habitacions. Un 

50% d’elles, seran individuals per afavorir el confort dels pacients.  Actualment, Can 

Misses té 188 llits.

L'antic Hospital de can misses, serà un centre sociosanitari, on se preveu una 

inversió per a la reforma integral. La rehabilitació contempla:-Centre  sociosanitari de

hospitalització llarga i mitjana, amb 30 llits; Centre de Salut;  i, Hospedatje. Per a 

persones malaltes i familiars de Formentera i per al personal sanitari. 

-

https://gestiona-04.espublico.com/../Documents%20and%20Settings/usuari/Mis%20documentos/Casal%20de%20Dones/COMISSI%C3%93%20PLA%20IGUALTAT/II%20PLA%20IGUALTAT/Mis%20documentos/II%20PLA%20IGUALTAT/doc%20DEFINITIUS/index.php%3Foption=com_content&view=article&id=49&Itemid=141&lang=ca
https://gestiona-04.espublico.com/../Documents%20and%20Settings/usuari/Mis%20documentos/Casal%20de%20Dones/COMISSI%C3%93%20PLA%20IGUALTAT/II%20PLA%20IGUALTAT/Mis%20documentos/II%20PLA%20IGUALTAT/doc%20DEFINITIUS/index.php%3Foption=com_content&view=article&id=48&Itemid=140&lang=ca
https://gestiona-04.espublico.com/../Documents%20and%20Settings/usuari/Mis%20documentos/Casal%20de%20Dones/COMISSI%C3%93%20PLA%20IGUALTAT/II%20PLA%20IGUALTAT/Mis%20documentos/II%20PLA%20IGUALTAT/doc%20DEFINITIUS/index.php%3Foption=com_content&view=article&id=45&Itemid=138&lang=ca


L’Hospital Can Misses és un centre públic gestionat pel Servei de Salut de les

Illes Balears i  es troba ubicat a les afores de la ciutat  d’Eivissa, al  barri  de Can

Misses. És l’hospital de referència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i  dóna

servei a 128.571 targetes sanitàries, de les quals 63.789 són dones, es a dir un

49,61%. (font: Ibestat 2011).

Segons  la  memòria  de  l'Ib-salut  2010,  els  recursos  estructurals,  són  els

següents:

Atenció hospitalària. Dotació H. CAN MISSES 

Llits instal·lats: 199 

Sales d’operacions instal·lades: 6 

Sales de parts: 2

Llocs hospital de dia: 8 

Llocs hospital de dia psiquiàtric: 15 

Locals de consulta (hospital i CEP): 37 

Llocs d'hemodiàlisi: 18 

Equipament tecnològic

Tomografia computada: 1 

Mamògraf: 1 

Ecògraf: 1 

Telecomandament RX: 1 

Equip radioquirúrgic: 2 

Sala convencional RX: 2 

Atenció primària

Equips atenció primària (EAP) 7

Unitats bàsiques de salut (UBS) 10

Serveis d'urgències (SUAP): 4

Unitats de suport

Unitats de salut mental persones adultes: 1

Unitats de salut mental infanto-juvenil: 1

Unitats d'atenció a la dona: 2

Unitats de fisioteràpia: 5

Unitats d'odontologia i salut bucodental 4



Segons  memòria  de  l’Ib-salut  del  2011,  els  recursos  estructurals,  són  els

següents:

Hospital Can Misses

- Llits en funcionament: 203 

- Quiròfans programats funcionants: 5 

- Quiròfans d’urgències: 1 

- Locals de consultes: 37 

Llocs Hospital de dia

- Oncohematològic + mèdic: 8 

- Psiquiàtric: 12

Llocs d’hemodiàlisi: 18 

TAC helicoïdal: 1

Ecògraf en RX: 2

Ecògraf a altres serveis: 10 

Mamògraf: 1 

Sala convencional RX: 2 

Telecomandament RX: 1 

Arc Multifuncional de RX: 3 

Portàtil RX: 2

Ortopantomògraf: 1

RECURSOS HUMANS:

A continuació, s’extrauen les dades dels recursos humans del sistema sanitari

de les Illes Balears (IB-SALUT).  La font emprada és diferent, a causa de que: les 

dades del 2011 provenen de l’ Observatori Municipal per a la Igualtat de la UIB, en la

seva darrera memòria de situació del 2011, la qual recull les dades de l'IB-salut 

sobre l'àrea de salut d’Eivissa i Formentera (ASEF). En canvi, les dades del 2015, 

provenen directament del departament de Recursos Humans de l’ASEF.



Recursos humans d’atenció Primària de l’àrea de
salut d’Eivissa i Formentera

Eivissa i
Formentera  

2011

Eivissa i Formentera
31/12/2015

Atenció
Primària Núm i % DONES
TOTAL
PRIMÀRIA 391467.  336  (71.94%)
Personal
Facultatiu 135151 82 (54,30%)
Personal
d'infermeria 169 132 (78,10%)
Personal  Aux.
d'infermeria 26  25 (96,15%)
Personal  No
Sanitari 104121 90 (74,38%) 
Personal  Tècnic
Sanitari 1526 6 (100%)
Fonts: esmentades a l’inici

Observam un augment del  personal de tot tipus, manco el d'alta direcció.

Recursos humans en atenció especialitzada de l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera

Eivissa i 
Formentera

2011 

Eivissa i
Formenter

a
31/12/2015

Núm i %
DONES

Personal Facultatiu 184 218
 108

(49,54%)

Personal d'Infermeria 429
  362

(84,38%)
Personal Aux. 
d'Infermeria 364

 315
(86,53%)

Personal No Sanitari 257 276
  136

(49,27%)
Personal Tècnic 
Sanitari 74  44 (59,45%)
Personal  Tècnic  no
sanitari 4  1 (25%)
Contractes Alta 
Direcció 4 7  3 (42,85%)
Personal sanitari 594

TOTAL 1039 1372 969 (70,62%)
Fonts: esmentades a l’inici



A l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, ha augmentat el seu personal
un 20% desde el 2005, no se pot realitzar comparativa amb perspectiva de
gènere amb anys anteriors, al no disposar de les dades. Encara que si podem
observar, que en els càrrecs d’alta direcció, encara que les dones són minoria,
hi ha paritat.

Activitat de radiologia de l'IB-Salut d’Eivissa i
Formentera

Eivissa
2009 Illes
Balears

2015 
ASEF

Mamografies 8.887
1.774

Screening  4.153
Ecografies 7.584 6621

Font: Observatori Municipal per a la Igualtat, amb dades 
del
IB-Salut al 2009. I ASEF per a les dades del 2015

A aquesta darrera taula d’activitat radiològica, observam com s’ha duplicat el

nombre de mamografies i ha augmentat considerablement el número d’ecografies

entre el 2005 al 2009 a nivell de les Illes Balears. Les dades del 

Activitat global de l'Àrea de Salut Eivissa i Formentera

Eivissa i
Formentera

 2011 

Eivissa i
Formentera

2015  
Hospitalització

 
Llits 190 214
Ingressos totals 9.157 9419
Ingressos urgents 6.514 6815
Estades 64369
Activitat quirúrgica

Intervencions programades 6.781 5989
Intervencions urgents 1.696 1483
Intervencions ambulatòries 
programades
Intervencions ambulatòries 
urgents
Total intervencions 8.477 7472
Consultes



Primeres 48.644 49416
Successives 96.311 101444
Total consultes 144.955 150862
Urgències
Urgències ateses 50.363 53613
Altres
Total parts 
(vaginals+cesàries) 1.047 1126
Cesàries 20,50% 14,90%
Total exitus 362
Necròpsies 19

Font: Dades 2011: memòria àrea salut Eivissa i Formentera.i dades del 
departament de RRHH ASEF

A continuació, les dades de la Unitat d’hospitalització domiciliària

2011 2015

Nombre ingressos 396 445

Nombre de llits 18 20

Nombre  estada  mitjana

evitada

4.356 -

Estada mitjana 11 13,18

 Visites  realitzades  per

personal facultatiu

1.621 5.617

Visites  realitzades  per

DUI

4.225 -

Evolució de la població amb  targeta sanitària per grups d’edat i sexe. 
Àrea de Salut Eivissa i Formentera

2009 2016
Homes Dones Total Homes Dones Total

Total 64.835 63.302
128.43

7 74.896 74.010 148.906
0 a 4 3.609 3.425 7.034 3.835 3.727 7.562
5 a 9 3.268 3.067 6.335 4.060 3.684 7.744
10 a 14 3.085 2.919 6.004 3.565 3.475 7.040
15 a 44 32.696 31.389 64.085 34.941 34.484 69.425
45 a 64 15.795 14.617 30.412 20.001 18.947 38.954
65 a 84 5.714 6.642 12.356 7.576 8.166 15.742
85 i més 668 1.243 1.911 912 1.527 2.439



Percentatg
e 50,49 49,29 100 50,29 49,70 100,00
Font: 2009- IBESTAT i les dades 2016: ASEF

L’Hospital  de  Can  Misses,  és  l’hospital  de  referència  de  l’Àrea  de  Salut

d’Eivissa i Formentera, al 2011, hi havia:   128.571 targetes sanitàries, de les quals

63.789, de dones, es a dir un 49,61%. Observam al 2016 com han augmentat les

dones  en:10.708  dones  més,  en  canvi  els  homes  han  disminuit:  10.061  homes

menys.

Amb  les  dades  del  2016,  observam  un  increment  de  la  població  amb  la

targeta  sanitària  per  a  totes  les  edats  i  gèneres.  Encara  que  si  observam  el

percentatge total, veim que les dones han augmentat un 0,41%, en canvi els homes

han disminuit 0.20%. Els homes són majoria desde els 0 als 64 anys, en canvi a

partir dels 65 anys,  hi ha més dones.

No s'han trobat dades de la població adscrita a la targeta sanitària segons

municipi  de  l'illa  d'Eivissa  i  Formentera,  per  tant  tampoc  podem  realitzar

comparativa.

Actualment l'hospital de Can Misses disposa de 8 places de convalescència /

rehabilitació i  quatre de cures paliatives mitjançant un conveni  amb la residència

assistida Cas Serres, dependent del Consell Insular d'Eivissa.

S'ha de tenir en compte les obres de construcció del nou hospital Can Misses,

on segons dades del web de la CAIB:  El nou Hospital Can Misses augmentarà la

seva superfície en passar dels 26.002 metres quadrats actuals fins al 72.148.   

Recursos del nou hospital

- L’àrea d’hospitalització passa a ser de 262 llits distribuïts en 199 habitacions. Un 

50% d’elles, seran individuals per afavorir el confort dels pacients.  Actualment, Can 

Misses té 188 llits.

- El projecte contempla 8 quiròfans i, per tant, el nou hospital guanya 2  respecte de 

l'actual, que compta amb 6.

- Es triplica l’espai de les urgències, amb una ampliació de 19 boxes d'urgències.

- El nou Hospital comptarà amb 58 consultes, front les 38 actuals, i es crea una zona

especifica amb 48 gabinets terapèutics i d’exploració.



- L’hospital de dia passa a disposar 60 llocs, front els 19 actuals.

- Tendrà 2 sales de parts i 10 sales combinades per prepart, part i postpart. 

Actualment compta amb 2 sales de part.

- Radiologia disposarà de 15 sales d'imatge, per a la realització de proves 

mínimament invasives.

Com a novetats més rellevants, destaquen l’ampliació de l’oferta d’especialitats i 

serveis a: Hospital de Dia Oncohematològic i Mèdic, Hospital de Dia Psiquiàtric, 

Hospital de Dia Quirúrgic, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular i Maxilo-facial, Unitat de 

Trastorns Alimentaris, Hemodinàmica, Urodinàmica, Consell Genètic Oncològic, 

Ressonància Magnètica, Radioterapia i Telemedicina (Teleoftalmologia, 

Teleradiologia, etc.)

2.  HOSPITAL  RESIDÈNCIA ASSISTIDA CAS  SERRES     (HRA) (Font:  Web  del

Consell Insular d'Eivissa a 11/10/2017)

La missió del centre és oferir serveis sociosanitaris personalitzats, amb la 

coordinació i la coparticipació de les administracions i institucions públiques. 

Infraestructura bàsica

L'edifici disposa de quatre plantes dividides en dues ales. Està distribuïda en 

97 habitacions, 32 d'individuals i 65 de dobles complementades amb sales d'estar, 

saló cafeteria, despatxos, sales de cura i els diferents serveis assistencials.

Les diferents Unitats són: 

-Unitat de psicogeriatria, per a persones grans amb transtorns cognitius

-Unitat de complexitat clínica o persones amb malaltia crònica evolutiva 

(problemes respiratoris,  neurològics, digestius, cardiovasculars, càncer, dolor crònic,

etc). o persones amb malaltia terminal (dels diferents grups de patologies) 

-Unitat de farmàcia

-Unitat de convalescència-

- Persones amb malalties cròniques d’alta i baixa prevalences

- Persones amb període de convalescència i complexitat social.

Té una capacitat de 16 places (8 concertades amb IB-SALUT)



-Centre atenció a la memòria. persones diagnosticades de malaltia 

neurodegenerativa (demències) en fases inicials i mitjanes

Servei de fisioteràpia

Servei de podologia, concessionat

Servei psicològic

Servei de treball social

-Unitat d'infermeria geriàtrica o pacients geriàtrics i persones grans fràgils

Serveis generals:

 Servei administratiu i recepció 

 Servei de cuina 

 Servei de neteja i bugaderia 

 Servei de manteniment 

 Servei de cafeteria concessionat 

 Servei de perruqueria concessionat

3. POLICLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL ROSER

Consultant el web de la policlínica, trobam que actualment, compta amb un

total de 72 llits, als quals s'han de sumar 9 de la recent ampliació de la Unitat de

Cures Intensives, per tant sumen un total de 81 llits. 

Observam una disminució de 6 llits respecte a les dades del diagnòstic del

2006.



DEFUNCIONS

Evolució de les defuncions de residents ILLES BALEARS,
per gran grup de malaltia i sexe

2009 2015
Homes Dones Homes Dones

Total 3.907 3.581 4.307 4.015
Malalties 
infeccioses i 
parasitàries 91 58 116 130
Tumors 1.261 770 1.309 889
Malalties de la 
sang i dels òrgans 
hematopoètics i 
alguns trastorns de
la immunitat

            
10 14 13 18

Malalties 
endocrines, 
nutricionals i 
metabòliques 96 149 184 199
Trastorns mentals i
del comportament 101 183 114 220
Malalties del 
sistema nerviós i 
òrgans sentits 120 232 214 319
Malalties del 
sistema circulatori 1.124 1.318 1.101 1.317
Malalties del 
sistema respiratori 411 285 551 376
Malalties del 
sistema digestiu 209 175 200 155
Malalties de la pell 
i del teixit 
subcutani 5 9 6 15
Malalties del 
sistema 
osteomuscular i 
del teixit conjuntiu 21 46 30 57
Malalties del 
sistema 
genitourinari 133 119 131 141
Embaràs, Part i 
puerperi - 2 - 1
Certes afeccions 
originades en el 
període perinatal 9 18 10 6
Malformacions 
congènites, 
deformitats i 
anomalies 

              
8

          
12

                  
5

                 
10



cromosòmiques
Símptomes, signes
i estats  mal 
definits 78 103 73 52
Causes externes 
de mortalitat 230 88 250 110

Font: Diagnòstic de la salut de les Illes Balears IB-SALUT, dades

2009

Font: IBESTAT, dades 2015

No s'han trobat dades referents a les Pitiüses per fer la comparativa amb les

dades del diagnòstic (2004), però s'inclouen dades a nivell de les Illes Balears.

Segons l'informe de l'estat de salut a les Balears: 

.  Cada  any  moren  a  les  Illes  Balears  més  de  7.000  persones.

Concretament, l’any 2008 moriren 7.488 (3.907 homes i 3.581 dones). 

.  L’esperança  de  vida  en  el  naixement  per  als  homes  de  les  Illes

Balears fou, per aquest any, de 78,5 anys, i per a les dones de 84,3. Si comparam

Balears  amb  el  conjunt  d’Espanya  (figura  1),  veim  que  les  taxes  segueixen  la

mateixa tendència, tant en homes com en dones, i que les taxes de Balears estan

dins la mitjana estatal, tant en homes com en dones. 

. Les malalties del sistema circulatori són la primera causa de mort en

les dones, seguides dels tumors. En canvi, en els homes, els tumors han passat a

ser la primera causa .

.  S’observa  un  descens  de  la  mortalitat  per  malalties  del  sistema

circulatori tant en homes com en dones. En canvi, la mortalitat per tumors es manté

estable. Dos de cada tres homes i  dues de cada tres dones de les Illes Balears

moren per una d’aquestes dues causes, 

La  tercera  causa  de  mort,  tant  en  homes  com  en  dones,  són  les

malalties de l’aparell respiratori.

En  quart  lloc  se  situen  les  de  l’aparell  digestiu  juntament  amb  les

causes externes



en els homes i les malalties del sistema nerviós en els dones, que des de l’any 2000

s’han

incrementat de manera important, passant per davant de les malalties endocrines,

de la

nutrició i metabòliques.

.Per grups d’edat, en el període 1991-2007, s’observa una disminució

important de la mortalitat en els adults joves (de 20 a 40 anys), tant en els homes

com en les dones  i també una disminució en les persones grans, de més de 65

anys, també en els dos sexes. 

Persones amb discapacitat:

A continuació s’extrauen les dades de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

del Govern Balear, a través del Centre base, de la Direcció General de Dependència.

Les estadístiques  de  la  qual  només difererència  per  sexe en les  persones amb

discpacitat menors de 6 anys.

El número de persones amb discapacitat ha augmentat a les Illes Balears any rere

any, comptam amb 53.197 expedients actius amb valoració igual o superior al 33%.

Persones amb discapacitat Població total Ràtio 
Mallorca 43.474 859.289 5,06
Menorca 4.336 92.348 4,70
Eivissa 5.157 140.964 3,66
Formentera 241 11.878 2,03
Illes Balears 53.197 1.104.479 4,82

Font: Centre Base. Direcció General de Dependència.

Persones amb discapacitat ≥ 33 %. 2015

D. física D. visual D. auditiva D. psíquica Trastorn mental
Mallorca 30.971 5.279 3.785 10.118 10.770
Menorca 3.421 471 371 732 1.071
Eivissa 3.836 661 400 988 1.401
Formentera 179 15 19 51 54
Illes Balears 38.407 6.426 4.575 11.889 13.296

Persones amb discapactitat reconeguda ≥ 33 % segons tipus de discapacitat, segons illa. 2015

Font: Centre Base. Direcció General de Dependència.
Nota: si una persona té més d'un tipus de discapacitat, apareix comptabilitzada tantes vegades com  tipologia de discapacitat té 
diagnosticada.

0-6 anys 7-17 anys 18-64 anys 65 i més anys Sense edat
Mallorca 577 2.356 22.763 17.768 10
Menorca 37 180 2.405 1.714 0
Eivissa 67 225 2.940 1.924 1
Formentera 2 10 137 92 0
Illes Balears 683 2.771 28.245 21.498 11

Font: Centre Base. Direcció General de Dependència.

Persones amb discapacitat reconeguda ≥ 33 % segons grup d'edat, segons illa. 2015



Suïcidis: 

2011 2013 2015

Illes Balears

Homes 60 81 62

Dones 27 23 31

Eivissa i Formentera

Homes 10 9 12

Dones 1 3 2

Font: IBESTAT

S’inclou aquest apartat perquè hi ha bastanta diferència entre sexes.

SALUT MENTAL:

No se troba informació actualitzada de la font emprada al 2008, però s’han trobat

dades Nacionals i per CCAA, següents:

Tipologia discapacitat menors de 6 anys segons sexe, segons illa. 2015
Sexe Discapacitat Mallorca Menorca Eivissa Formentera Balears

Home

Fisica 121 10 23 0 154
Visual 11 0 1 0 12
Auditiva 20 1 7 0 28
Mental 1 0 0 0 1
Intel·lectual 304 8 9 1 322
Total 457 19 40 1 517

Dona

Fisica 84 18 10 0 112
Visual 4 1 1 0 6
Auditiva 14 6 2 0 22
Mental 1 0 0 0 1
Intel·lectual 125 9 9 1 144
Total 228 34 22 1 285

Total

Total 685 53 62 2 802
Nins 457 19 40 1 517
Nines 228 34 22 1 285

Font: Centre Base. Direcció General de Dependència. Nota: si una persona té més d'un tipus de discapacitat, apareix comptabilitzada 
repetidament tantes vegades com en tipus de discapacitat aparegui.



v    

Abans d’enumerar els recursos existents per al col·lectiu de persones amb malaltia

mental, 

extraurem dades de la població de les Illes Balears i Estat espanyol, del 2008.

Porcentaje de población adulta en riesgo de mala salud mental

CC.AA.

Años
2006 2011
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Andalucía (AN) 14,61 25,37 20,14 16,49 25,21 20,92
Aragón (AR) 11,39 23,83 17,68 11,5 15,76 13,65
Asturias, Principado de 15,07 31,34 23,57 18,2 21,04 19,69

Balears, Illes (IB) 18,8 31,46 25,14 13 20,29 16,64
Canarias (CN) 19,5 36,77 28,17 26,88 29,47 28,18
Cantabria (CB) 9,15 15,94 12,68
Castilla y León (CL) 10,89 17,6 14,3 15,46 20,15 17,84
Castilla - La Mancha (C 11,17 22,11 16,62 9,1 20,34 14,63
Cataluña (CT) 18,94 27,85 23,43 14,57 22,51 18,66
Comunitat Valenciana (V 16,86 31,03 24 20,42 28,7 24,62
Extremadura (EX) 10,7 25,46 18,26 11,81 25,15 18,45
Galicia (GA) 15,5 28,21 22,14 12,47 19,35 16,07
Madrid, Comunidad de ( 18,92 28,94 24,1 18,35 22,26 20,41
Murcia, Región de (MC) 15,24 25,33 20,27 16,82 27,48 22,09
Navarra, C. Foral de (NC 18,75 32,12 25,48 17,44 27,25 22,42
País Vasco (PV) 9,92 20,79 15,58 11,43 20,8 16,26
La Rioja (RI) 10,2 14,29 12,23 10,9 24,01 17,52
Ceuta (CE) 15,7 30,28 23,13 12,56 26,75 20,14
Melilla (ML) 15,7 30,28 23,13 8,05 3,21 5,78

España (ES) 15,55 26,84 21,31 16,76 23,89 20,41

Observaciones generales:
Los datos anteriores a 2011 se refieren a población de 16 y mas años.. Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).



DADES DE LA POBLACIÓ I  SALUT MENTAL .  ILLES BALEARS I  ESPANYA.

2008

             ILLES BALEARS       ESPANYA

          TOTAL Dones   Homes TOT  AL   Dones

Homes

--Percentatge de persones en risc d’una mala salut mental 

   25,1     31,5         18,8    21,0      27,0

15,0

--Prevalença declarada de  depressió, ansietat.

  16,8      21,7         11,8      13,8      19,1

8,2

Taxa d’alta per autolesions, per 100.000 habitants

    25,1     29,0         21,2          11,0       12,2

9,8

Taxa de mortalitat ajustada per suïcidi, per 100.000  habitants 

           -     2,7       11,1       -  2,8         10,2

Font: Diagnòstic de la salut a les illes balears (2008)

Observam que hi ha molta diferència entre dones i homes, ja sigui a l’estat

espanyol com a les Illes Balears:

. Les dades són més altes a nivell  de les Illes Balears, respecte  a l’estat

espanyol, on les dones tenen més percentatge en relació amb els homes, en tots els

ítems manco en la taxa de mortalitat ajustada per suïcidi, on hi ha més percentatge

d’homes.

. El percentatge de risc d’una mala salut mental, hi na diferència de més de 12

punts percentuals  per  a  les  dones,  en comparació amb els  homes,  tan  a l’estat

espanyol com a les Illes Balears. 

.  El  percentatge de la prevalença de patir  depressió o ansietat,  hi  ha una

diferència de 9,9 % a Balears a favor de les dones  i d'un 10.9% de diferència a

l’estat espanyol.



.El  percentatge  on  hi  ha  més  diferències  per  sexe,  és  el  de  la  taxa  de

mortalitat  ajustada per  suïcidi,  on  hi  ha  una diferència  de  8,4  punts  percentuals

d'homes a Balears i de 7,4 a l'estat espanyol, a favor dels homes.

A continuació s’extrau la informació de la  Guia de Recursos i situació de la

xarxa de salut mental de les Illes Balears 2011.

Actualment  la  xarxa  de  salut  mental  és  diferent  a  allò  establert  al  Decret

d’ordenació de la salut mental de les Illes Balears de 2002, a causa dels canvis a

l’àmbit sanitari d’aquests anys.

Els recursos que integren la xarxa de salut mental de persones adultes són

els següents:

Institut Balear de Salut Mental de la Infància i Adolescència   (IBSMIA), 

Creat al febrer del 2011 i ubicat a l’hospital de Son Espases, pretén ajudar les

persones  menors  de  18  anys  amb  qualque  trastorn  de  salut  mental,  mitjançant

l’atenció  directa  dels  casos  més  greus  (6%  aprox.)  i  donar  un  recolzament  als

recursos ordinaris  i  especialitzats  d’altres  conselleries  i  associacions  de les  Illes

Balears per als casos menys greus.

El  IBSMIA  està  format  per  als  dispositius  comunitaris  o  les  unitats

comunitàries de salut mental de la Infància i Adolescència (UCSMIA, abans USMIJ),

la  Unidad  Hospitalaria  de  Son  Espases  (UHSMIA,  antes  UHB-IJ),   els  equipos

específics de patologies il'Hospital de Dia / Unidad Terapéutica Educativa de Suport

(HDSMIA i UTES).

Unitats Comunitàries de salut mental

Són l'eix sobre el qual s'estructura el model comunitari d'atenció de la salut

mental.  Són  unitats  interdisciplinàries  especialitzades  en  salut  mental  i  atenció

psiquiàtrica que treballen en equip i mantenen una atenció integrada amb l'atenció

primària i els serveis socials de la seva àrea. Estan ubicades en l'entorn comunitari, i

si és posible, dins dels centres de salut. Es distingueixen els següents tipus:

. Unitats de salut mental de persones adultes (ES VIVER ), dirigides

a la població de més de 18 anys.



Estan integrades per equips multidisciplinaris: psiquiatria, psicologia clínica,

infermeria, treball social i auxiliars d'administració.

Personal:  4  psiquiatres  (½  compartia  amb  el  SARC),  3  psicologia,  2

diplomades en infermeria, 1 treball social (compartida amb la UHB, Hospital de dia i

SARC), 2 persones auxiliars administratives, 

La unitat de salut mental de l'àrea d'Eivissa i Formentera, compta amb els

següents programes:

.d'atenció  i seguiment de les persones derivades d'atenció primària.

.d'atenció domiciliària

.d'abordatjes grupals

.d'atenció a les famílies.

.de seguiment del transtorn mental greu

.de coordinació amb els altres recursos de salut mental de l'àrea. 

.  Unitats  Comunitàries  de  salut  mental  de  la  infància  i  adolescència

(UCSMIA).

 Abans  eren  les  Unitats  de  salut  mental  infanto-juvenil  (USMIJ).  Per  a  la

població de menys de 18 anys. 

Personal:  1  i  2/5  psiquiatra  compartida  amb l'Hospital  de  Dia,  2  persones

psicòlogues, 1 persona diplomada en infermeria i 1 auxiliar en administració.

Les seves funcions principals són:

-Intervenir en el medi comunitari

-Promoure la salut mental i oferir recolzament i assessorament als equips d'atenció

primària.

-Proporcionar  atenció a les persones que venen derivades dels  equips d'atenció

primària i també de les persones dades d'alta de la UHB i altres dispositius, realitzant

un seguiment

.Unitats d'hospitalització Breu (UHB)



Cada àrea de salut mental té com a referència un hospital general i alhora

aquest  té  integrada  una  UHB,  amb  personal  que  ofereix  un  servei  d'atenció

d'urgències  psiquiàtriques  ,  programes  d'interconsulta,  de  contenció  mecànica,

d'ingrès volutnari, de teràpia electroconvulsiva i control farmacològic.

L'hospital de referència a Eivissa és l'Hospital de Can misses. La seva UHB,

consta de 18 llists, 2 psiquiatres, 1 supervisora d'infermeria, 7 persones diplomades

en infermeria, 8 auxiliars d'infermeria, 1 auxiliar administratiu compartit amb altres

serveis de l'Hospital i 2 persones celadores.

Són unitats hospitalàries que desenvolupen programes terapéutics intensius i

multidisciplinaris en règim d'hospitalització a temps parcial  amb la finalitat d'evitar

hospitalitzacions  convencionals  i  separar  a  la  persona  pacient  del  seu  entorn

sociofamiliar. Depenen de les unitats de psiquiatria dels hospitals generals

.Unitats comunitàries de rehabilitació UCR

Són  dispositius  comunitaris  destinats  a  la  rehabilitació  psicosocial  de  les

persones de més de 18 anys amb transtorn mental greu i amb dificultats per a la

seva integració social.  Ofereixen programes de rehabilitació  activa per  intergrar i

mantenir  la  comunitat  de  les  persones  malaltes,  amb el  recolzament  familiar  i/o

social

A Eivissa  i  Formentera,  la  UCR,  se  comparteix  seu  al  CS  es  Viver  amb

l'hospital de dia de psiquiatria (situació que canviarà quan se posi en servei el nou

hospital  de  Can Misses).  Té  funcions de centre  de  dia,  dpenendent  del  Consell

Insular d'Eivissa, amb 30 places

A més,  com  s'ha  comentat  a  l'apartat  anterior,  hi  ha  un  centre  de  dia

psiquiàtric, depenent del Consell Insular d'Eivissa.

Els  programes  que  se  desenvolupen  són:  individuals  de  rehabilitació,

d'activitats  de  la  vida  diària,  de  psicoeducació  (consciència  d'enfermetat  i

coneixement del tractament), d'habilitats socials i control de l'estrès, d'educació per a

una salut integral, d'estructuració de l'oci i temps lliure, d'integració sociocomunitària,

de recolzament a les famílies de les persones amb qualque transtorn mental greu,

de coordinació i recolzament amb altres dispositius .



Hospital de dia

És una unitat hospitalària que desenvolupa programes terapèutics intensius i

multidisciplinaris en règim d’hospitalització a temps parcial amb la finalitat d’evitar

hospitalitzacions  convencionals  i  la  separació  de  la  persona  del  seu  entorn

sociofamiliar.

L'àrea de Salut Mental d'Eivissa i Formentera, compta amb 12 places.

El  personal  és:  1  psiquiatra  (compartida  amb  la  USMIJ),  1  psicologia,  2

diplomades en infermeria (½ compartida amb el SARC), 2 persones monitores de

teràpia ocupacional, 1 auxiliar d’administració compartida amb la USM

Els  programes  que  se  desenvolupen  a  les  Pitiüses,  són:  prevenció  de

recaigudes, de recolzament i coordinació amb altres dispositius, de psicoeducació,

d’educació per a la salut integral, d’estimulació cognitiva, d’activitats ocupacionals,

de recolzament, assessorament i psicoeducació per a les famílies i de preparació per

a l’alta (inserció al medi) 

Dispositius de suport a l'integració social 

Són els centres de dia, clubs socials, tallers ocupacionals, activitats d’oci  i

temps lliure. Són recursos orientats a afavorir la integració social de les persones

amb trastorns mentals greus per mitjà del desenvolupament d’habilitats i activitats

ocupacionals i d’oci i temps lliure.

L'ib-salut no té cap dispositiu a Eivissa, sinó que és el Consell Insular d'Eivissa, el

que disposa d’un centre de dia, amb 30 places (consultar a l’apartat anterior) 

A Eivissa,  les  associacions de  familiars  i  persones usuàries,  fan  activitats

ocupacionals o d’oci i temps lliure, són: ,APFEM i DEFORSAM 



GUIA D’ASSOCIACIONS DE SALUT a Eivissa i Formentera (Font: Guia de 

recursos i situació de la xarxa de salut mental de les Illes Balears. 201) 

 Alcohòlics Anònims.

 Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)

 Associació d’Eivissa i Formentera contra el càncer.

 Associació de Minusvàlids d'Eivissa i Formentera (AMIF).

 Associació Síndrome de Down d’Eivissa.

 Associació  de  persones  amb  necessitats  educatives  especials  d’Eivissa  i

Formentera (APNEEF).

 Associació malalts d’Alzeheimer d’Eivissa i Formentera.

 Associació  de  familiars  de  persones amb discapacitat  de  les  Pitiüses  (Sa

Colometa).

 Projecte Home.

 Associació de famílies per una Eivissa i Formentera sense drogues.

 Narcòtics Anònims.

 Associació d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa i Formentera (AEMIF).

 Associació  de  Fibromiàlgia  i  síndrome  de  fatiga  crònica  d’Eivissa  i

Formentera.

 Col.lectiu gai, lèsbic i transsexual d’Eivissa i Formentera (CGLI)

 ONCE.

 Associació Balear de Lactància Materna (ABAM).

 Associació  de  malalts  de  Crohn  i  colitis  ulcerosa  d’Eivissa  i  Formentera

(ACCU).

 Defensors d’Eivissa i Formentera de la salut mental (DEFORSAM).

 Plataforma Sociosanitària.

 Associació Pitiusa de Famílies de Malalts Mentals (APFEM).

 Associació  de  pares  de  nens  i  adolescents  discapacitats  d’Eivissa  i

Formentera (ASPANADIF)

 Associació de donants de sang d’Eivissa i Formentera.



 Associació Pitiusa amics del cor.

 Associació de Celíacs Illes Balears (ACIB)

Observam els següents canvis, en comparació amb el primer diagnóstic: Eivissa,

ja  no  compta  amb  l’Associació  de  Lluita  Anti  Sida  (ALAS),  i  tampoc  existeix

l’Associació Balear d’Ajuda a Malalts de Sida i  col.lectiu Gai,  lèsbic i  transsexual

d’Eivissa i Formentera, ha cambiat a Col.lectiu gai, lèsbic i transsexual.

FUNDACIÓ ANAR





Sobre la violència escolar, l’informe de la Fundació ANAR (2015): 



•El 51% de las personas que sufren acoso son chicas y el 49% chicos. 

Autolesiones: 
– Se han triplicado las llamadas. 
– 82% son chicas, 18% chicos. 

• Ideación Suicida / Intentos de Suicidio: 
– 74% son chicas. 26% chicos 

FARMÀCIES:  

El nombre total de farmàcies al municipi d’Eivissa l’any 2005 era de 13 (Font:

IBESTAT). Actualment, no se troba la informació a l’IBESTAT, sinó que s’empra el

web del Col.legi Oficial  de Farmacèutics de les Illes Balears, se troba la informació

per municipis, hi ha actualment: 17 (COFIB)



7. VIOLÈNCIA DE GÈNERE7. VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La Llei 8/2015, per primera vegada defineix a els fills menors d’una dona que hagi sofert

violència de gènere com a víctimes. El cavi major que té es ampliar el concepte de violència de

gènere al que pugui ocórrer fora d'una relació sentimental. 

Per altra banda, en la Llei 11/2016, de 28 d’abril d’igualtat de dones i homes a les Illes

Balears consta al títol V. la violència masclista, considerada com:

a) Violència física, que inclou qualsevol acte de força contra el cos de les dones, amb 
resultat o risc de produir lesió física o dany, exercida per qui sigui o hagi estat cònjuge seu o
per qui hi estigui o hi hagi estat lligat per una relació d’afectivitat anàloga, fins i tot sense 
convivència. Així mateix, tenen la consideració d’actes de violència física contra les dones 
els que exerceixen els homes en el seu entorn familiar o en el seu entorn social o laboral.
b) Violència psicològica, que inclou qualsevol conducta, verbal o no verbal, que produeix 
en les dones desvaloració o patiment, a través d’amenaces, humiliacions o vexacions, 
exigència d’obediència o submissió, coerció, insults, control, aïllament, culpabilització o 
limitacions del seu àmbit de llibertat, exercida per qui sigui o hagi estat cònjuge seu o per qui
hi estigui o hi hagi estat lligat per una relació d’afectivitat anàloga, fins i tot sense 
convivència. Així mateix, tenen la consideració d’actes de violència psicològica contra les 
dones els que exerceixen els homes en el seu entorn familiar o en el seu entorn social o 
laboral.
c) Violència econòmica, que inclou la privació intencionada, i no justificada legalment, de 
recursos per al benestar físic o psicològic de les dones i de les seves filles i els seus fills o la
discriminació en la disposició dels recursos compartits en l’àmbit de la convivència de 
parella.
d) Violència sexual, abusos sexuals i agressions sexuals, que inclouen qualsevol acte de 
naturalesa sexual forçada per l’agressor o no consentida per les dones: la tracta d’éssers 
humans amb fins d’explotació sexual, la imposició, mitjançant la força o amb intimidació, de 
relacions sexuals no consentides, i l’abús sexual o qualsevol acte que impedeix a les dones 
exercir lliurement la sexualitat, amb independència que l’agressor tengui relació conjugal, de
parella, afectiva o de parentiu amb la víctima o no.
e) Violència simbòlica, que inclou les icones, representacions, narratives, imatges, etc., 
que reprodueixen o transmeten relacions de dominació dels homes respecte de les dones, 
així com desigualtats de poder entre sexes i de segregació.
f) Feminicidi, assassinat de dones pel fet de ser dones, al marge que hi hagi o hi hagi hagut
relació de parella.
g) Mutilació genital femenina: qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una

eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que existeixi

consentiment exprés o tàcit de la dona o nina.

7.1. JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA



El jutjat específic a l’illa d'Eivissa: Jutjat de violència sobre la dona número 1, es va crear el

30 de desembre de 2012.

JUTJAT DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA 
PLANTILLA ORGÀNICA - 2016

Auxili Judicial 1

Tramitació P.A. 4

Gestió P.A. 3

Font: Servei d'estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)

Si  comparam les  dades  de  la  plantilla  orgànica  del  Jutjat  de  violència  sobre  la  dona

d'Eivissa, observam que el 2011 hi havia un total de 10 persones, i en el 2016: 9 persones.

A continuació trobareu les dades de l’activitat d’aquest jutjat durant l’any 2011 i el 2016:

ASSUMPTES DEL JUTJAT DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
2011 i 2016 

Ingressats
directament

  

Ingressats
procedents

d’altres
òrgans

Reoberts Resolts
Pendents

al finalitzar

TOTAL ASSUMPTES
PENALS           Per 
tipus de processos 745 1.031 107 134 0 4 781 1.110 210 98
Diligències Urgents 338 485 107 94 0 0 445 572 2 7
Sumaris 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Diligències prèvies 229 371 0 5 0 4 159 364 159 59
Procediments 
abreujats 144 145 0 35 0 0 135 139 39 32
Judicis de delictes 
lleus * 30 * 0 * 0 * 32 * 0
Judicis de faltes 32 0 0 0 0 0 30 1 10 0
Processos per 
acceptació de decret * 0 * 0 * 0 * 0 * 0
Llei Orgànica 5/95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Font: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
*Aquest apartat no apareix en l’any 2011

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
PROCESOS POR DELITO

EIVISSA 87 113
Font: CGPJ

PROCESOS PER 
DELICTE 2011

PROCESOS PER 
DELICTE 2016



De la taula anterior podem observar que del total d'assumptes penals, ha augmentat en

534 en el 2016. En referència a les diligències urgents, s'observa també un augment de 266.

Els assumptes procedents d'altres òrgans, també a augmentat, un poquet menys que els

altres punts, en 27.  També ha augmentat el nombre d'assumptes reoberts i els resolts. 

Del any 2011, n´hi ha 112 menys assumpte pendents de finalitzar. 

PROCEDIMENTS ELEVATS PER AL SEU JUDICI 2011 I 2016 

PROCEDIMENTS ELEVATS PER AL SEU JUDICI 
2011

Judicis ràpids Resta

Total
Causes amb

presó

Causes
sense
presó

Causes
amb presó

Causes
sense
presó

ELEVATS AL JUTJAT 
PENAL 4 56 2 34 96
ELEVATS A L’AUDIÈNCIA
PROVINCIAL 0 0 1 0 1
TOTAL 4 56 3 34 97

Font: Consejo General del Poder Judicial

PROCEDIMENTS ELEVATS PER AL SEU JUDICI 
2016

Judicis ràpids Resta

Total
Causes amb

presó

Causes
sense
presó

Causes
amb presó

Causes
sense
presó

ELEVATS AL JUTJAT 
PENAL 10 89 1 26 126
ELEVATS A L’AUDIÈNCIA
PROVINCIAL 0 0 0 1 1
TOTAL 10 89 1 27 127

Font: Consejo General del Poder Judicial

En referència als procediments elevats per al seu judici: han augmentat casi el doble els

judicis ràpids, i han disminuït la resta de procediments. 

ACTES DE VIOLÈNCIA 2011 i 2016 

ACTES DE VIOLÈNCIA*
Eivissa

2011 2016
Lesions al fetus 0 0
Lesions i Maltractaments. 483 374



Art. 153 
Lesions i Maltractaments. 
Art. 173 44 70
Lesions i Maltractaments. 
Art. 148 i següents 24 11
Contra la llibertat 2 0
Contra la llibertat i 
intimitat sexual 3 1
Contra la integritat moral 0 0
Contra la intimitat i el dret 
a la pròpia imatge 1
Contra l’honor 1
Contra els drets i deures 
familiars 25 0
TOTAL 633 458
Dones Mortes. ILLES 
BALEARS 0 6

Font: Consejo General del Poder Judicial

Encara que es pot observar que han disminuïx les actes de violència en 2016 des de el

2011, han augmentat el número de dones.

ORDRES DE PROTECCIÓ SEGONS SEXE I NACIONALITAT

ORDRES DE PROTECCIÓ: SEXE I
NACIONALITAT 

2011 2016
Núm. Total 257 86
Víctima- Dona- 
Espanyola + edat 136 44
Víctima- Dona - 
Espanyola - edat 1 2
Víctima- Dona - 
Estrangera + edat 120 40
Víctima- Dona - 
Estrangera - edat 0 0
Denunciat- Home- 
Espanyol 134 46
Denunciat- Home- 
Estranger 123 40
Font: Consejo General del Poder Judicial

Observam una disminució de les ordes de protecció entre el 2011 i el 2016 en 171.

El més preocupant són les 2 dones menors d'edat que hi ha en el 2016, encara que en el

2011 n´hi havia una menys.

TIPUS D’ORDRES DE PROTECCIÓ A INSTÀNCIA 2011 i 2016 

ORDRES DE PROTECCIÓ A INSTÀNCIA DE - 2011

Incoades
                 %

Resoltes.
Adoptades

                     %

Resoltes.
Denegades
                 %



A instància de 
la/les 
víctima/es 157 61,09% 120 54,74% 37 97,37%
A instància 
d'altres 
persones 1 0,30% 1 0,46% 0
A instància del 
Minist. Fiscal 84 32,68% 83 37,90% 1 2,63%
D'ofici 15 5,84% 15 6,85% 0 0
A instància de 
l'Administració 0 0 0 0 0 0

Total 257 99,91% 219 99,95%    38 100,00%
Font: Consejo General del Poder Judicial

ORDRES DE PROTECCIÓ A INSTÀNCIA DE - 2016

Incoades
                 %

Resoltes.
Adoptades

                     %

Resoltes.
Denegades
                 %

A instància de 
la/les 
víctima/es 66 80,49 52 82,54 14 73,68
A instància 
d'altres 
persones 1 1,22 1 1,59 0 0
A instància del 
Minist. Fiscal 15 18,29 10 15,87 5 26,32
D'ofici 0 0 0 0 0 0
A instància de 
l'Administració 0 0 0 0 0 0

Total 82 100 63 100 19 100

Observam una disminució  de tots  els  ítems esmentats,  les  incoades:  de 257 al  2011,

passam a 82 el 2016. Les resoltes adoptades, també disminueixen del 2011, a 63 el 2016. Les

resoltes denegades, també disminueixen de 38 el 2011 a 19 en 2016.

MESURES JUDICIALS DE PROTECCIÓ

MESURES JUDICIALS DE PROTECCIÓ – 2011 i 2016

 amb oposició sense oposició
Any 2011 2016 2011 2016
Privativa de llibertat 10 1 2 0
Sortida del domicili 49 0 0 0
Allunyament 219 64 0 1
Prohibició de comunicació 220 62 0 1
Prohibició tornar al lloc 
del delicte 214 36 0 1
Suspensió tinença, ús 
armes 20 0 0 0
Penal. Altres 52 0 0 0
Total naturalesa penal 784 163 2 3



Atribució de la vivenda 86 13 0 1
Permuta ús vivenda 
familiar 0 0 0 0
Suspensió règim visites 0 6 0 0
Suspensió pàtria potestat 0 0 0 0
Suspensió guarda i 
custòdia 0 6 0 0
Prestació aliments 157 15 0 1
Sobre protecció menor 0 0 0 0
Civil. Altres 62 3 0 1
Total naturalesa civil 305 43 0 3

Font: Consejo General del Poder Judicial

Observam que en general les mesures de protecció han disminuït molt, respecte del 2011.

Les dades recollides en el 2016 junta les mesures amb oposició i  sense oposició. Actualment

s'indica si hi ha oposició o no, encara que podem veure que la gran majoria és amb oposició.

Respecte a les dades del 2011, on el total de naturalesa penal era de 786, observam com

ha disminuït més de la mitat respecte al 2016. Igual ocorre amb les de naturalesa civil, en el 2011

eren de 305, i en el 2016 de 46. Tot aquestes dades que s’observa que han disminuït es perquè

han hagut menys denuncies.

PERSONES JUTJADES AL 2011 i 2016 

PERSONES JUTJADES - 2011
HOMES DONES TOTAL

Nombre 149 0 149
Condemnat/da espanyol/a 57 0 57
Condemnat/da estranger/a 54 0 54
Absolt/a espanyol/a 26 0 26
Absolt/a estranger/a 12 0 12

Font: Consejo General del Poder Judicial

PERSONES JUTJADES - 2016
HOMES DONES TOTAL

Nombre 146 0 146
Condemnat/da espanyol/a 86 0 86
Condemnat/da estranger/a 51 0 51
Absolt/a espanyol/a 9 0 9
Absolt/a estranger/a 0 0 0

Font: Consejo General del Poder Judicial

El número de persones jutjades no ha variat molt entre tots dos anys.

En el 2011 no n’ hi ha molta diferència entre els homes condemnats espanyols i estrangers 

(amb un 38,26 i 36,24% respectivament), en canvi el 2016 sí que hi ha diferències: hi ha un  

58,90% d'homes condemnats espanyols, i un 34,93 homes condemnats estrangers. 

També observam una disminució de les absolucions entre l’any 2011 i 2016.

RELACIÓ 



RELACIÓ DE VÍCTIMA I DENUNCIAT - 2011
Total %

Cònjuge 43 16,73%
Excònjuge 47 18,29%
Relac. Afectiva 76 29,57%
Exrelació afectiva 91 35,41%
Total 257 100%

Font: Consejo General del Poder Judicial

RELACIÓ DE VÍCTIMA I DENUNCIAT - 2016
Total %

Cònjuge 14 16,28%
Excònjuge 4 4,65%
Relac. Afectiva 33 38,37%
Exrelació afectiva 35 40,70%
Total 86 100%

Font: Consejo General del Poder Judicial

En les dades del 2011, el major percentatge de relació es la  exrelació afectiva (amb un 

35,41%) seguida de la de relació afectiva (29,57%), exrelació afectiva (22,28%) i exconjuge 

(18,29%). Per tant observam com no han canviat les dades respecte si ho comparem amb el 

2016, on el major percentatge és també per exrelació afectiva (40,70%), seguida de relació 

afectiva (38,37%)  excònjuge (16,28%) i el darrer, cònjuge (16,28%). 

FORMES FINALITZACIÓ PROCEDIMENTS 

FORMES DE FINALITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS - 2011

Número                                  % 

Per Sentència Absolutòria 13 2,4

Per Sentència Condemnatòria 110 20,6

Per Sobreseïment Lliure 25 4,6

Per Sobreseïment Provisional 292 54,3

Per elevació òrgan competent 97 18

Altres 0 0

Font: Consejo General del Poder Judicial

PERCENTATGE DE FORMES DE FINALITZACIÓ
DELS PROCEDIMENTS - 2016

Per Sentència Absolutòria 1,1%

Per Sentència Condemnatòria 17,2%

Per Sobreseïment Lliure 11,8%

Per Sobreseïment Provisional 49,0%



Per elevació òrgan competent 16,2%

Altres 4,6%

Al 2011, per percentatge de més a menys: Amb un 39,75% havia la forma de sobreseïment

provisional, seguida de sentència condemnatòria, amb un 28%, per elevació òrgan competent amb

un 18%, per sobreïment Lliure un 4,6% i per últim per sentència absolutòria amb un 1,1%. En el

2016 tos tenen el mateix orde que en el 2011 excepte el procediment d’altres i de per sentència

absolutòria. 

7.2. SERVEI D’ATENCIÓ A LA DONA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA (Font:.  Memòria
2016, de l'oficina de la dona)

Segons memòries de l'Oficina de la Dona, aquest servei va atendre: 

 652 dones, en el 2011.

 660 dones, en el 2015.

 555 dones, durant l’any 2016.

Per tant observam una disminució de les persones ateses entre el any 2015 i 2016: n'hi ha

105 menys. Però si comparam el 2015 amb el 2011, es va produir un augment  de 8 persones.

 Els programes d’atenció i nombre de dones ateses per programa van ser:

PROGRAMES OFICINA DE LA DONA                 2012 2016

Programa d’atenció i tractament a víctimes
502 (453

dones i 49
fills/es)

409

Programa d’allotjament a les llars d'acollida 33 *38

Programa d’assessorament i atenció a la dona 79
Programa d'atenció psicològica per a fills/es de 
dones víctimes de violència de gènere

49

Programa d'orientació sociolaboral per a dones 10 15
Programa d'atenció psicològica a dones recentment
separades o en procés de separació

15

Programa d’assessorament i atenció a la dona 95
Font: Memòria oficina de la Dona del Consell Insular d'Eivissa del  2012 i 
2016



* El nombre de casos de llars d’acollida es troba inclòs dins el Programa d’Atenció i tractament a

Víctimes.

A continuació extraurem informació de la memòria de l'Oficina de la Dona. Les gràfiques que

s'inclouen  han  estat  elaborades  per  l'oficina  de  la  Dona  del  Consell  Insular  d'Eivissa,  en  la

memòria del 2016. 

I. PROGRAMA D’ATENCIÓ I TRACTAMENT A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Observam, per tant,  un augment considerable dels maltractaments físics i  psíquics, del

2012 al 2015 n'hi va haver 14 més i respecte al 2016 suposen 47 menys. Totes les xifres si les

comparam  amb  l’any  2016,  han  disminuït,  perquè  n´hi  ha  menys  denuncies,  i  menys  gent

atenguda. Si les comparam amb el 2015, podem observar que va augmentar també el maltracte

psicològic i sexual.  L'edat de les víctimes el 11 eren majoritàriament de 31 a 40 anys, seguides

dels 18 a 30 anys. Al 2015 i 2016, l'edat majoritària passa a ser dels 41 a 50 anys, seguides de

més de 50 anys.

Disminuïx molt el maltractament puntual. I tots els demés han augmentat, el temps que

més  han  sofert  maltract  es  de  1-3  anys,  seguidament  de  més  de  10  anys.  Per  tant  el

maltractament passa a ser alguna cosa puntual puntual a ser estable al llarg del temps. La majoria

de dones víctimes són estrangeres i de la Península Ibèrica, com en l’any 2012.

El nivell d'estudis majoritaris, són els primaris igual que en el 2012, seguidament d’estudis

secundaris o FP. Observam també un augment de dones amb estudis universitaris.

Si  observam la  situació  laboral,  el  2012  un  32,89% tenien  contracte.  El  2016  aquest

percentatge augmenta fins a un 36,67%. Seguit  de Inactiva (23,72%) i aturada amb ingressos

(14,91%).

La oficina de la dona ha tingut  més protocols de coordinació amb el jutjat  de violència

seguidament de Ibsalut.

I.1. Tipus de maltractament

TIPUS DE MALTRACTAMENT
2012 2013 2015 2016



Maltractaments físics i 
psíquics

288 290 302 241

Maltractament psíquic 92 102 136 132
Agressions sexuals 8 4 18 7
No dades 65 64 49 29
TOTAL 453 460 505 409

GRÀFICA COMPARATIVA DELS PRINCIPALS TIPUS DE MALTRACTAMENTS ANY 2011 I 2012.

I.2. En relació a l’edat de les víctimes del programa d'atenció i tractament a víctimes, per anys, són

les següents: 

 EDAT DE LES DONES ATESES AL
PROGRAMA D'AT. I TRACTAMENT A

VÍCTIMES 
2012 2015 2016

De 18 a 30 anys 111 5 8
De 31 a 40 anys 151 76 75
De 41 a 50 anys 60 162 144
Més de 50 anys 35 115 106
No dades 96 97 43
TOTAL 453 50 33

I.3. Temps mitjà de patiment del maltractament:

TEMPS MITJÀ DE PATIMENT DEL
MALTRACTAMENT

2012 2015 2016
Menys d’un any 22 62 53

D’1 a 3 anys 38 100 109
De 3 a 5 anys 89 61 69

De 5 a 10 anys 54 83 69
Més de 10 anys 45 98 69

Sense especificar 55 93 33
Puntual 150 8 7
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I.4. Lloc de naixement

2012 2015 2016
Península Ibèrica 125 141 132
Illes Balears 104 120 86
Estranger 194 205 158
No dades 30 39 33

 
       I.5. Nivell d'estudis

2012 2015 2016
No sap llegir ni escriure 0 1 1
Sap llegir i escriure 4 11 5
Sap llegir 9 6 5
Primaris 134 137 138
Graduat Escolar 0 1 1
Secundària/FP 92 106 89
Batxillerat 102 79 76
Universitaris 57 76 61
No dades 55 88 33

        

       I.6. Situació laboral

2012 2015 2016
Inactiva 98 130 97
Amb contracte 149 148 150
Autònoma 28 19 14
Aturada amb ingressos 82 84 61
Economia submergida 43 63 41
Pensionista 14 12 10
Sense cap ingrés 11 1 3
Sense determinar 28 48 33/409

I.7. Temps mitjà de patiment maltractament

2012 2015 2016

Menys d’un any 22 62 53

D’1 a 3 anys 38 100 109

De 3 a 5 anys 89 61 69

De 5 a 10 anys 54 83 69

Més de 10 anys 45 98 69

Sense especificar 55 93 33

Puntual 150 8 7

I. 8 Protocols de coordinació a l'Oficina de la Dona Consell Eivissa



TOTAL ANY 2012 PROTOCOLS ............................................................320

TIPUS DE SERVEIS QUE ENVIEN ELS PROTOCOLS DE COORDINACIÓ: 

PROTOCOLS REBUTS DE 2012 2015 2016

Jutjat de violència 219 157 81

Policia Local 6 0 1

Policia Nacional 6 2 2

Guàrdia Civil 29 20 17

Serveis Socials de Primària 15 7 4

Ibsalut 45 18 27

TOTAL 320 204 132

II. PROGRAMA D’ALLOTJAMENT A LES LLARS D’ACOLLIDA:

 Disminuïx el allotjament d'urgència en d'infància, però augmenta el allotjament regular en
aquesta. I es mantén el número de dones, encara que el allotjament regular també ha
augmentat una mica. 

 Augmenten  el  maltractaments  físic  i  psíquic  (65,79%),  psicològic  (26,32%)  i  l’agressió
sexual (7,89%).

 La majoria de dones tenen entre  31 a 50 anys.

 Augmenten les dones amb estudis primaris i secundaris. 

 La majoria són dones sense treball.

 La majoria van sortir per que van tindre pis i treball.

El nombre de dones ateses és el següent: 

Al 2012: es van atendre a 33 dones i 32 nens/es

Al 2016: es van atendre a 38 dones i 22 nens/es

II.1 Tipus d'allotjament 

Tipus d'allotjament
                              2012 2016

Dones Infància Dones Infància
D’urgència 31 30 29 6
D’allotjament regular 
(mitja estada) 2 2 9 16

II.2 Tipologia del maltractament



Tipologia del maltractament a les llars d'acollida
2012 2015 2016

Maltractament físic i psíquic 23 20 25
Maltractament psicològic 9 6 10
Agressió sexual 1 2 3

II. 3 Procedència de les dones ateses a les llars d'acollida:

2012 2015 2016

Eivissa 13 10 15

Pobles 6 14 20

Fora de la CAIB 0 2 3

Formentera 2 0 0

II. 4. Edat :

2012 2015 2016

De 16 a 30 anys 11 6 13

De 31 a 40 anys 18 11 13

De 41 a 50 anys 4 7 10

Més de 50 anys 0 2 2

II. 5 Lloc de naixement:

2012 2015 2016

Península Ibèrica 6 8 15

Illes Balears 2 5 1

Estranger 25 13 22

II. 6: Nivell d'estudis

2012 2015 2016

No sap llegir ni 
escriure

1 1 0

Sap llegir i escriure 1 0 0

Sap llegir 0 1 0

Primaris 11 14 19

Graduat Escolar 5 1 1

Secundària/FP 12 6 17

Universitaris 3 3 1

II. 7: Situació laboral

2012 2015 2016



Inactiva 23 26 21

Taller ocupacional 0 0 0

Amb contracte 4 4 9

Aturada amb 
ingressos

0 6 2

Economia submergida 3 3 6

Pensionista 3 0 0

Sense determinar 0 5 0

II. 8: Situació a la sortida de la llar d’acollida

2012 2015 2016

Amb família d’origen 10 3 5

Anterior  domicili  sense
marit/company

2 1 1

Derivació  a  una  altra  casa  i/o
RAI*

0 0 2

Derivació pis IBAVI i/o RAI* 0 0 0

Destinació  desconeguda  i/o
RAI*

0 5

Pis i RMI i/o RAI* 0 3 8

Pis i treball 6 8 10

Torna amb el marit/company 0 2 1

No ha sortit 4 5 2

Altres 11 4 4

*Renta Activa Inserció

III.  PROGRAMA D’ATENCIÓ  PSICOLÒGICA PER  A  FILLS/ES  DE  DONES  VÍCTIMES  DE

VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

La població a qui va dirigida el projecte són nens/es menors de 18 anys, fills de dones

víctimes de maltractaments que tenguin expedient obert a l’Oficina de la Dona.

 El programa ofereix tractament psicològic a fills i filles de dones víctimes de violència de

gènere, que han patit aquesta violència. L’exposició fa que els nens i nenes puguin presentar unes

característiques concretes i  articulars que els  predisposen a patir  tot  un seguit  de dificultats  i

problemes, que de no ser tractats poden derivar en trastorns de major gravetat amb el pas del

temps.

OBJECTIUS:



L’objectiu  del  programa  és  procurar  el  benestar  psicològic  del  menor,  estimulant  el

desenvolupament de la seva personalitat i la seva adaptació emocional a les diverses  situacions

viscudes, per tal de poder integrar-les correctament i evitarles conseqüències negatives a nivell

personal, social i familiar

El 2016, es varen atendre 41 fills i filles de dones víctimes de violència de gènere.

 III. 1 Sexe d'aquestes filles/fills: . Nenes: 22, 53,66%  / Nens: 19, 46,34%

III. 2 Edats:

- De 0 a 3 anys: 0 (0%)

- De 4 a 6 anys: 6 (14,63%)

- De 7 a 9 anys: 12 (29,27%)

- De 10 a 12 anys: 10 (24,39%)

- De 13 a 16 anys: 13 (31,70%).

III. 3. Problemes emocionals:  Sí: 25; No: 16.

III. 4. Conductes disruptives: Sí: 27;  No: 14.

III. 5. Fracàs escolar: Sí: 21 No: 20

III. 6 Addiccions: Sí: 5; No: 36

IV. PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A LA DONA

2015 2016
81 95

   

V. PROGRAMA D’ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL PER A DONES

2015 2016
14 15

 

7.4 OBSERVATORI DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

A continuació s'extreu informació referent a les Illes Balears, del  Portal Estadístic de la

Delegació del Gobern per la Violència de Genere, depenent de la Secretaria d'Estat de Serveis

Socials i Igualtat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 



EVOLUCIÓ DE LES DENÚNCIES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE - GENER 2012 A DESEMBRE DE 2016

Total denúncies: 23.724

Any 2012: 4.739    Any 2013: 4.372      Any 2014: 4.687    Any 2015: 4.658    Any 2016: 5.268

Observam,  per  tant,  un  augment  de  les  denúncies.  El  2016,  es  un  any  que  té  més

denúncies. I si comparam les dades del 2012 al 2016 amb les de 2007 al 2011, n´hi ha 2.023

persones més.

Dispositius electrònics de seguiment a l'àmbit de la violència de gènere:

Nombre de dispositius actius a 27 de Abril de 2017: 13

016- Cridades de violència de gènere ateses en aquest servei d'atenció i assessorament

legal telefònic. 

ANY
Efectuades per

Total cridades
La usuària Persona propera/ família Altres persones

2012 909 299 28 1.236

2013 860 309 50 1.219

2014 956 389 43 1.388

2015 1.108 468 42 1.618

2016 1.355 607 91 2.053

Dones víctimes de violència perceptores de la Renda Activa d'Inserció. 2012 a maig 2017

Any 2012: 542

Any 2013: 630

Any  2014: 665 

Any  2015: 724 

Any  2016: 698

De gener a abril 2017: 413 

Ajudes per canvi de residència.  2012 al maig 2017

Any 2012: 34

Any 2013: 56 

Any  2014:  109

Any  2015: 104

Any  2016: 88

De gener a abril 2017: 25



Concessions  d'autorització  de  residència  i  treball  de  dones  estrangeres  víctimes  de

violència de gènere:

Any 2012: 54

Any 2013: 41

Any  2014:  22

Any  2015: 45

Any  2016: 22

De gener a abril 2017: 7 

VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Any 2012: 2

Any 2013: 2

Any  2014: 3  

Any  2015: 1

Any  2016: 6

-Estat Espanyol en 2016: 44

Ajudes econòmiques concebudes. Art 27 llei Integral 2006

Any 2012: 18

Any 2013: 17

Any  2014:30  

Any  2015: 18

Contractes bonificats i de substitució

ANY Nº Contractes Bonificats Nº Contractes de substitució

2012 13 3

2013 9 3

2014 9 4

2015 7 4

2016 5 1

Sistema de Seguiment Integral en els casos de violència de gènere

ANY Nº Casos Nº amb protecció policial

2013 2.557 472

2014 2.026 452

2015 2.016 481

2016 2.207 813



Usuàries  ATENPRO (Servei de Atenció i Protecció per a dones víctimes de Violència de

Gènere.

Any 2012: 830

Any 2013: 707

Any  2014: 567

Any  2015: 666

Any  2016: 755

També podeu consultar la macroenquesta que ha realitzat l’observatori el 2016.

Enllaç:

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Mac

roencuesta2015.pdf 

7.5. Recursos de Illes Balears

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10531/583693/llei-11-2016-de-28-de-juliol-d-igualtat-

de-dones-i 

IV Pla estratègic d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2015-2020 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2300002&coduo=232&lang=ca 

Campanya «Aturem les violències masclistes»

L'Institut  Balear  de  la  Dona  llença  la  campanya  "Aturem  les  violències  masclistes".

S’adreça a tota la població i  vol  mobilitzar tant  la ciutadania com les institucions públiques,  a

través dels seus representants.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2511672&coduo=232&lang=ca 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2511672&coduo=232&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2300002&coduo=232&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10531/583693/llei-11-2016-de-28-de-juliol-d-igualtat-de-dones-i
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10531/583693/llei-11-2016-de-28-de-juliol-d-igualtat-de-dones-i


  8. PODER I PRESA DE DECISIONS

DONES AL PARLAMENT AUTONÒMIC DE LES ILLES BALEARS:

PARLAMENT BALEAR - 2017
Composició del diferents Grups parlamentaris

Dones Homes Total  % dones
Popular 10 10 20 50
Socialista 8 6 14 57,14
Podem 2 6 8 25
Més per Mallorca 3 3 6 50
Més per Menorca 1 2 3 33,33
El Pi 1 2 3 33,33
Mixt 4 1 5 80
TOTAL 29 30 59 46,97

Font: Elaboració pròpia segons dades del web del Parlament 
Balear

Si comparam la composició actual amb les dades del segon diagnòstic del 2013, observam

un augment de la participació femenina al Parlament balear. No tots els partits polítics respecten el

principi de paritat, on s'estableix que hi ha d'haver un 40-60%, com el equip de Podem, Més per

Menorca i el Pi.

Personal efectiu del Govern de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016 (Font: Direcció General  de

Funció Pública i Administracions Públiques)

Conselleries i/o departaments i organismes autònoms

FUNCIONARIS
A1 A2 C1 AP TOTAL

H D H D H D H D H % D %

Funcionaris de carrera 365 393 137 248 161 188 51 71 939 40,1
5

1.400 59,85

Funcionaris interins 89 151 36 94 19 59 12 27 201 28,8
0

497 71,20

TOTAL 454 544 173 342 180 247 63 98 1.140 37,5
4

1.897 62,46

PERSONAL LABORAL

Titular
superior

Titulat de
grau mitjà

Altres
titulacions TOTAL

H D H D H D H % D %

Personal laboral fix 10 14 7 11 111 72 128 56,89 97 43,11



Personal laboral temporal* 11 12 8 3 47 89 66 38,82 104 61,18

TOTAL 21 26 15 14 158 161 194 49,11 201 50,89

*Contracte de duració igual o superior a 6 mesos

Podem observar que en la categoria A1 de personal funcionari es on més homes i dones hi

ha, sobretot en el apartat de funcionaris de carrera. En el personal funcionari de carrera n’hi ha

més dones que homes treballant, amb una diferencia de 19,7 punts. I en el personal funcionari

interí encara que també n’hi ha més dones, n’hi ha més diferencia, de 42,4 punts. En el personal

funcionari n’hi ha més dones en totes les categories.

Si tenim en conta al personal laboral veiem que generalment també n’hi ha més dones,

sobretot amb contractes temporals. Per altra banda, n’hi ha més homes com personal laboral fix,

amb 13,78 punts de diferencia respecte a les dones. Pel contrari, son més les dones que ocupen

postos laborals temporals amb un 22,36 punts.

Docència no universitària

PERSONAL DOCENT:

DOCENTS
A1 A2 TOTAL

H D H D H % D %

Funcionaris de carrera 1.261 1.868 901 3.885 2.162 27,32 5.753 72,68

Funcionaris interins 726 1.171 365 1.033 1.091 33,11 2.204 66,89

TOTAL 1.987 3.039 1.266 4.918 3.253 29,01 7.957 70,99

PERSONAL LABORAL

Titulat
superior

Titulat de
grau mitjà

TOTAL

H D H D H % D %

Personal laboral fix 19 11 34 86 53 35,33 97 64,67

Personal laboral temporal 10 8 5 17 15 37,5 25 62,5

TOTAL 29 19 39 103 68 35,79 122 64,21

El personal docent també son més les dones que desenvolupen aquestes activitats tant

com funcionaria de carrera o interina amb 41,98 punts de diferencia. Aquestes ocupen més llocs



en el grup A2, com funcionaria de carrera. Pel contrari, n’hi ha més dones  en la categoria A1 com

funcionari de carrera.

En el personal laboral docent n’hi ha més homes amb títol superior i com personal laboral

fix que en altre lloc . Pel contrari, les dones ocupen més les llocs amb títol de grau mitjà i com

personal laboral temporal.

PERSONAL NO DOCENT A CENTRES DOCENTS

PERSONAL FUNCIONARI
A1 A2 C1 C2 AP TOTAL

H D H D H D H D H D H % D %

Personal Funcionari de carrera 8 10 2 7 3 35 44 127 43 111 100 25,64 290 74,36

Personal Funcionari interí 0 0 0 6 2 8 14 25 13 54 29 23,77 93 76,23

TOTAL 8 10 2 13 5 43 58 152 56 165 129 25,20 383 74,8

PERSONAL LABORAL

Titulat
superior

Titulat de
grau mitjà

Altres
titulacions

TOTAL

H D H D H D H % D %

Personal laboral fix 1 0 1 0 21 237 23 8,85 237 91,15

Personal laboral temporal* 0 0 0 0 3 54 3 5,26 54 94,74

TOTAL 1 0 1 0 24 291 26 8,20 291 91,8

El personal funcionari no docent a centres docents està format principalment per

dones, amb una diferencia de 49,6 punts. Per altra banda, on més dones i homes es concentra es

en el grup C2 com funcionari de carrera. Al contrari, en el grup A1, no n’hi ha personal funcionari

interí.

El  personal  laboral  no  docent  a  centres  docents  està  format  també  principalment  per

dones, amb 83,6 punts de diferencia. Però n’hi ha llocs on no n’hi ha dones amb titulat superior o

de grau mitjà. Per tant, les dones tenen altres titulacions, i son sobretot fixes. Pel contrari, els

homes son majoritàriament personal laboral temporal, i si que hi ha amb títol superior i de grau

mitjà, encara que solo siguin dos en total.

DONES EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL D’EIVISSA: 

Ajuntament de la ciutat d’Eivissa: 



Regidories:

-Hisenda i Administració Municipal

-Benestar Social

-Territori i Vies Públiques

-Participació Ciutadana, Igualtat i Transparència

-Turisme, Comerç i Mercats

-Deports, Joventut i Festes

-Educació, Normalització Lingüística

-Mobilitat i Cementeris

-Medi Ambient

-Cultura i Patrimoni

-Seguretat Ciutadana i Recursos Humans

Actualment, l'equip de Govern, està format pel partit polític PSOE  que governa junt amb

Guanyem. De les 11 persones representants polítiques, 6 són dones i 5 homes. Aquestes dones

ocupen els següents llocs de responsabilitat: 3a Tinent d’Alcalde, junt amb els serveis en matèria

d’urbanisme i  activitats,  enllumenat  públic,  gestió  i  execució de projectes d’obres  municipals  i

conservació,  manteniment  i  reparació  de  l’espai  urbà  i  d’edificis  i  instal·lacions  municipals.

Recursos humans, policia local, transit, seguretat ciutadana i protecció civil. Participació ciutadana,

registre  municipal  d’associacions  i  polítiques  d’igualtat.   Turisme i  comerç.  Formació,  treball  i

normalització lingüística. Medi ambient, platges, salut pública, servei de subministrament d’aigua

potable i clavegueram, neteja viaria i recollida de residus. 

Quant a l'oposició, hi ha 2 partits polítics: 

 PP, el qual té 11 persones representants: 5 dones i 6 homes.

 MC-EPIC: 1 home

Per tan comptabilitzam a l'oposició: 5 dones i 6 homes.

AJUNTAMENT D'EIVISSA 2011 
Dones Homes Total  % dones

Representants polítics 8 12 20 40,00

AJUNTAMENT D'EIVISSA 2017
Dones Homes Total  % dones

Representants polítics 9 12 21 42,86



Per tant, si comparam les dades del 2011 amb les del 2017 observam que abans hi havia

un 40% de dones a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa, actualment aquest percentatge ha

augmentat i per tant també arriba a la paritat.  

Si  observam  el  conjunt  de  representats  polítics,  observam  també  un  augment  del

percentatge de participació femenina. El 2011, hi havia un 40,00% i al 2017, aquest percentatge

augmenta quasi tres punts percentuals.

Les  persones  representants  sindicals  a  l'Ajuntament   d'Eivissa  en  el  2.017  són  les

següents:

  . De la Junta de Personal, 

Està formada per 13 persones, de les quals: 3 dones i 10 homes. A diferencia del 2015, 

aquí no n’hi ha paritat.

 . Del Comitè d'empresa, 

*UGT: 11 dones i 10 home. Total: 21 persones

*CSIF: 5 dones i 12 homes. Total: 17 persones

*CCOO: 4 dones

En total hi ha: 9 persones, de les quals: 6 dones i 3 homes.

Ajuntaments de la Illa d’Eivissa

AJUNTAMENT De Sant Antoni 2017
Dones Homes Total  % dones

Representants polítics 9 21 30 30

Font: FELIB (Federació d’Entitats Locals d’Illes Balears)

AJUNTAMENT De Sant Josep 2017 
Dones Homes Total  % dones

Representants polítics 10 11 21 47,62

Font: FELIB (Federació d’Entitats Locals d’Illes Balears)

AJUNTAMENT De Sant Joan 2017 
Dones Homes Total  % dones

Representants polítics 5 8 13 38,46

Font: FELIB (Federació d’Entitats Locals d’Illes Balears)



AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA 2017 
Dones Homes Total  % dones

Representants polítics 7 14 21 33,33

Font: FELIB (Federació d’Entitats Locals d’Illes Balears)

TOTAL D’AJUNTAMENTS DE LA CIUTAT D’EIVISSA
Dones Homes Total  % dones

Representants polítics 48 62 110 43,63

Si analitzem les dades del diferents ajuntaments, observam que només l’Ajuntament de

Sant Josep  té al menys el 40% de dones.

Consell Insular d’Eivissa:

Els departaments són:

 Turisme

 Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge

 Interior, Comerç, Industria i Relacions Institucionals

 Medi Ambient i Medi Rural i Marí

 Economia i Hisenda

 Territori i Mobilitat 

 Sanitat, Benestar Social, Igualtat i relacions amb entitats i associacions

 Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut

Les conselleries,  estan formades al  50% per homes i  dones.  La presidència,  recau en un

home.

 El PSOE i PODEMOS, està integrat per 8 persones: 4 homes i 4 dones.

 PP, està a l'oposició del Consell d'Eivissa està integrat per 6 persones: 2 homes i 4 dones. 

CONSELL INSULAR D'EIVISSA 2011
Homes Dones % dones

Representants polítics 8 8 50,00



CONSELL INSULAR D'EIVISSA 2017
Homes Dones % dones

Representants polítics 6 8 57,14

En comparació amb les dades del 2011, ha disminuït el número de homes en 2, i el de

dones es manté igual.

Sindicats:

CCOO: A la Comissió executiva de les Illes Balears hi ha 3 homes i 3 dones.

UGT: A la Comissió executiva de les Illes Balears hi ha 4 homes i 3 dones.

USO: A la Comissió executiva de les Illes Balears hi ha  homes i  dones.

STEI-i: A la Comissió executiva de les Illes Balears hi ha 10 homes i 5 dones.

Font: Consulta a les diferents webs dels sindicats

En total, comptam amb un total de  persones, de les quals  són homes i  dones. En relació

al  2007 observam un augment de la presència femenina a la  Comissió executiva de les Illes

Balears. D'un % de dones, hem passat a un %.

Patronals:

PIMEEF

Homes Dones % Dones
Comitè executiu de la PIMEEF 13 3 18,75

Font: Elaboració pròpia segons informació de la pàgina web 
oficial

En el Comitè executiu de la PIMEEF segueix sense haver-hi paritat, encara que el número

de dones ha pujat a una des de el 2.011.

Professions:

Col·legis Professionals a les Illes Balears

Composició de les Juntes de Govern



Dones Total % dones
Farmacèutics/ques 7 18 38,89
Agents de la propietat immobiliària 4 13 30,77
Metes/metgesses 3 19 15,79
Administradors/es de finques 4 13 30,79
Secretaris/es, interventors/es i tresorers
Enginyers/es industrials superiors 0 13 0
Economistes 3 14 21,43
Químics/ques 5 14 35,71
Doctors/es i llicenciats/des en filosofia i lletres i en ciències 4 9 44,44
Protètics dentals 1 8 12,5
Advocats/des 7 18 38,89
Mediadors/es d’assegurances 2 6 33,33
Veterinàries/veterinaris 3 7 42,86
Enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles
Decoradors/dissenyadors pág. censurada
Aparelladors/es i Arquitectes Tècnics/ques (mallorca i 
eivissa i formentera)

2 *13 15,38

Perits i Enginers/eres Tècnics/ques Industrials 2 30 6,67
Titulats Mercantils i Empresarials 7 28 25,00
Dentistes 2 10 20,00
Fisioterapeutes 7 13 53,85
Treball Social 11 14 78,57
Delineants
Podòlegs 1 6 16,67
Biòlegs 5 10 50
Arquitectes 2 8 25
Doctors i llicenciats en ciències polítiques i sociologia
Procuradors 4 12 33,33
Logopedes 11 11 100
Pedagogia i psicopedagogia HAY QUE REGISTRARSE 
PARA VERLO
Psicologia 12 18 66,67
Educadores i Educadors Socials 10 12 83,33
Enginyers tècnics en Informàtica 0 7 0
Guies turístics 6 9 66,67
Infermeria 15 19 78,95
Terapeutes Ocupacionals 7 7 100
Publicitaris i Relacions Públiques
Dietistes-Nutricionistes 10 12 83,33
Agentes Comerciales Menorca 1 10 10
Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’activitat física 
i l’esport

3 7 42,86

Graduats Socials 5 14 35,71
Enginyers/eres de Camins, Canals i Ports 2 7 28,57

Font: Elaboració pròpia a través de els dades  de la Direcció General de Relacions Institucionals del 
Govern Balear i de les pàgines de cada col·legi

*Només ni ha dades de Mallorca

Els espais en blanc són perquè no s'han trobat totes les dades.

El col·legi de veterinàries i veterinaris en el 2013 tenia el 14,28% de presència femenina, i

en el 2017 té el 42,86%, pel que ha augmentat en 28 punts. Al contrari ha passat amb el Col·legi



de metges i metgesses, on al 2013 hi havia un 31,57% i en el 2017, 15,79, per tant ha disminuït la

mitat. També ha disminuït en la mitat el percentatge de dentistes.

Al igual que en el 2013, en el col·legi d’enginyeria Industrials Superior no ni ha cap dona en

la junta de govern. 

En gran part del col·legis professionals no n’hi cap dona de presidenta, per tant observam

també el  desplaçament  de la  dona en llocs  directius,  posant-li  càrrecs secundaris  com el  de

vicepresidenta o vocal.

Moviment femení associatiu a l'illa d’Eivissa  (Font. Registre d'associacions de la CAIB). 

 Ames de casa i consumidores d’Eivissa i Formentera. Fundada en 1980

 Associació Cultural de manualitats dones de Santa Eulàlia del Riu. Fundada el 2015.

 Associació de dones Cala de Bou. Fundada en 2004.

 Associació de dones de Sant Jordi.  Fundada el 2014.

 Associació de dones Emprenedores i autònomes d’Eivissa i Formentera. Fundada el 2010.

Inactiva desde el 2013.

 Associació de dones progressistes d’Eivissa i Formentera.  Fundada el 2005.

 Associació Red Madre Balears.  Fundada el 2010.

 Associació de dones pageses i del mon rural d’Eivissa i Formentera. Fundada el 2005.

 MAMI (Dones associades monomarentales d’Eivissa). Fundada el 2009. Inactiva desde el

2012.

 Dones anònimes que amen massa. (MAQAD). Fundada el 2009 i al 2017 canvi de nóm a

NIUS: Nidos de Identidad y Unión Solidaria.

 Associació Al-Nour. Fundada el 2012 

Quant al moviment associatiu de l'illa d'Eivissa, ha augmentat en dos més des de l’any

2013, encara que n’hi ha noves i n’hi ha altres que ja no existeixen.
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