
Guia de recursos 
per afavorir la igualtat
de la ciutat d’Eivissa



ÀMBIT INSULAR
CONSELL INSULAR D’EIVISSA
Avinguda d’Espanya, núm 49 · Tel. 971 195 900 · 07800 Eivissa · www.conselldeivissa.esswww· wsais ww.co0 Eiv sas s.essvisenscow.w

Departament de Sanitat, Benestar 
Social, Igualtat i Relacions amb 
Entitats i Associacions.

dep.benestar@conselldeivissa.es

Dóna serveis d’atenció a persones esneons
en situació de vulnerabilitat.t

Ofi cina de la DonaaonaDDladeana
Servei d’atenció integral (jurídica, psicològica, social, laboral,...) a icglògolòsicop, pca,gregntó iiónctenated’aiverv psral (jurídica ab ..) l ..oraabolablaògicglòoliccaíd al,ca, social, l
les dones que pateixen violència masclista i a les seves fi lles i fi lls.sastisclimasmaa meixatepate pqueques neonde xen violència lefi lfis sllsi fi lfi lles fiessestastcmaanè es i a i a les seve
Així com assessorament als seus familiars i a les persones del pa larmilifauseussorsesassasmcxA ssorament als seu dese eldelnesonersoperspees pa liamifaussel es deles p
seu entorn més proper i a les persones professionals que hi nssioessofepropesmornntoenu ese n més proper i a les hq hihi s qalsaonssiesofpese ue 
intervenen.eneervtenti en.
Dóna atenció i tractament en allotjaments d’acollida, atenció ollacoacdtsntmeata aónaDóD atenció i ó ióncióenteadadl ióctendaolacdme
sociolaboral i atenció psicològica per a fi lles i fi lls. També dónaas. fillies illefi llfia fierlocsos ciolabora aónaóné déTs. ll afis
informació i assessorament en generalalnefinforma

Ofi cina de la Dona
C/ Cosme Vidal L làser s/n 
Cas Serres. Tel. 971 195 607
dona@conselldeivissa.esdddod

Servei proveït per l’Institut veerSeS rvSe peier
Balear de la Dona .deaaleBaB deaalB der dea
Urgències: escincgèUrgU : ecgèUr s:es: cienrgU 016 / 112

Servei de Protecció a Menors, adopcions i acolliments a loacoincopdadSS p lolc
familiars
Encarregat de la defensa i protecció jurídica dels drets dels adiuóciócc s edaiuócc elsdcídjuó ea
menors, quan aquests són vulnerats per part de la mare, el pare o et paper pptat le daptat aladetartpes pta eda
persones tutores.

Protecció a MenorsMa Mó acióeccteotPr MeMeó Ma Mó aicerP e
C/ Cosme Vidal Llàser, s/n.  l LdVide VsmCosCoCC/ CC daVidVeosCCC dal L
Cas Serres. Tel. 971 195 612 97leTreers Sas CaC 997. 9TeTserSeCaC
menors@conselldeivissa.eso@ delldensco@crs@ormeno ellddldeo@@orsnoem

Centre d’Estudis i Prevenció de les Conductes AddictivesAescundonCos Aesctucdse dAdds Atees dAdesctd dAs tedunCCes
(CEPCA)
Dirigit a persones i famílies, professionals, organitzacions, ccanalsnao s, org oizacitzls,naonao anl ociozaitznigaoson
institucions públiques o privades, etc. per a la prevenció de ónvepra perpe. p a l óenevpr pep dióenevrevplrp
drogodependències i de les conductes addictives.di vctdicdda estiidads a s.esvestivdad

CEPCACAP APCPPC
C/ Bisbe González Abarca, 10, ezzálonGbis Az leánzoesbB AlezáooGbi
esc B, 1r-6a6a1rB, 61 a1rBc
Tel. 971 317 403 / 971 317 054 / 9 / 4037 47 31719 9/ 34047 7 3 407 /0731719l. 9
cepca@conselldeivissa.esvivideelldeonsco@cca@pcp edeseco@ eidseo ivdeeon@cca@pcaep

Centre Atenció Drogodependències (CAD)D)
Especialitzat en tractament de toxicomanies.
Dirigit a persones amb problemes d’abús i/o dependència DDD a peD pendència
de substàncies i conductes addictives i a les seves famílies. ade s ses. íed famílie
Interessades per iniciar tractament, diagnòstic mèdic, psicològic, ereInte c, iògiolòrete cic,iògolòcolsicpsernt
social i toxicològic.toil ciasoc oiciasos tlaoc

CADCACCADDC
C/ Cosme Vidal Llàser, s/n, dameC/ C al sme Vid/ Cos alVm/C
Cas Serres. Tel. 971 195 621 121691 197el.s Sas C Serres. Te 6219179esC
cad@conselldeivissa.essa.essasseivd@cadc d@consellde esa.ssviseil ileco@a



ÀMBIT MUNICIPALÀÀ
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA AASSVIEIVEA D’EAJU ED AASASSDD’EIVISUA SASVIVEJUAAJU
Edifi ci CETIS · C/ de Canàries, 35 · 07800 Eivissa Tel. 971 397 600 ·  www.eivissa.esficdE ieww0069731 3971TeTsaissEific el. 97800 difi c 3179sv07 esasaiseivewww0006079737 es.esaiviewww·000697397397el.T lTevisEivE00 78 ssa T7800 Ed s00Edifi ci C

Regidoria d’IgualtatogidgeRe aori Id Ia dRRegidoria d’

Atenció directa a la ciutadania, taredócióencAteAt a, niadacdiónt at nd ,niaataa ctrediró dcióncteAA
promoció i sensibilització debsieni iómoomrop deióalibseni ciómoomp eactzlitibensó edócitbnseóocomprop
polítiques d’igualtat a l’àmbit gud’igdesquítipo t bitàml’at ltagu’ies uequítipo màl àa tuaguaigdue ltat a itmbàtauigds uetiolpp
intern i extern de l’Ajuntament.drnerxteexi ern tet enmentAjul’Adrnxteexnte t.tmeamntaunn drn ertexi de l’Aju tntmetaunAen erexin ernt

Regidoria d’Igualtat altd’Idg tat  d Iguoria ttuIo ataltualIgd’Id’adog guorgid
Dóna atenció, orientació i informació sobre recursos, ajudes, serveis, ueboóacmnfoi inció ntaenatea aa ónDD ntació ienció, orie orsece robsociómaorfinó iiacntrcaóDó osrsurecre bó scióacimaorfoin socureroócrmfoóaeoróónctaóD iteaónDóD
etc. És un espai obert per a tota la ciutadania i agents socials del dutcia ca latota ter apert pertbers uÉs c. etce un espai ob idtaatatorprbobiseÉetce iadatadutaciua clatata t idcla otaeroaipess uÉs. Éetcee
municipi: associacions, serveis públics, serveis privats, empresariat, etc.búbpúpeisrv snsoncioicmunmunicipi: associac úbpsrvesoncioacsm blicúbpús peisve bpiservniasi:cipiciunmum
Ofereix tallers de sensibilització a la infància i joventut del municipi.czalitbisiseeOfereix tallers de alitbsibene sderalxOfO zaiti tzilsrlaxreiereOfeO

Regidoria d’Igualtat
situada a l’Edifi ci CETIS. 
C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600 Ext: 21371
Fax: 971 397 565
igualtat@eivissa.es

CasaCasCasCaC de Sa Colomina. Casal de Donesdedal asaCaCmlol edasaollomina. Ca el dal asaCa
Promoció insular de la igualtat i assessorament per a dones i homes ittataltgader d t italtguagude r d  alar de la ig at ilt
prevenció de conductes violentes.estoleieund nteenvios vdundon esvioleuctes steeostd

Casa de Sa Colomina
Casal de Dones
Av. de la Pau, s/n
Propera obertura

Regidoria de Benestar Socialo neBee Bde da driaoro nestaatesenBderiao astanesBedri taeseneeBdediao

Són la 1ª porta d’entrada de rpo1 treddrtaortpo ad’eta orp ratraentd’dtapoª1a atrant’dapoª p1a 
la ciutadania als serveis socials ta s sealsiada ealsa aind ervesesalsa aniaanadttad rveersnda
bàsics d’atenció primària.ipró encatecs d a ipcien mprimpóó ncics d’atenc mrimó ce’as 

Proporcionen una atencióa ata an uenorciopo unopo atnaunan uenecio aunn uenrcipopro toporcionenoro
individual, professional i d esspuavidudividi rofessifofeproal,uv ioofeprodiddividdin rofessial, pduvidnd
confi dencial.dco ciaefido al.alciaencdfidn ciaencenfidcoc al.ldfi

Unitats de Treball Social (UTS))S)TaSol )Sol Social (UTS)TUliaocl TUal
Dóna atenció primària, infància i família, servei de promoció i ami finà ffaa iària, infància fncfànfiàr nnà
manteniment de l’autonomia personal, immigració, participació i sopaomnu erputonomia peea minoto an
inclusió social.
Proporciona un servei d’informació, valoració, assessorament, 
intervenció i derivació. Es tracta d’un conjunt organitzat i coordinat
d’accions professionals amb la fi nalitat que la ciutadania tengui
informació per accedir als recursos socials, a l’assessorament en la 
resolució de les situacions de necessitats, a l’orientació i l’anàlisi
de les demandes plantejades i a la intervenció per a la provisió de 
prestacions.

Hi ha 3 UTS al municipi d’Eivissa, depèn del barri de residència.

A través d’informació i orientació, suport a la unitat de convivència i 
suport al domicili, prevenció i inserció social, allotjament alternatiu i 
foment de la cooperació social. 

També disposa d’un servei de mediació intercultural, per a l’acolliment 
i la integració social de les persones estrangeres extracomunitàries.

UTS Ponent
C/ de Formentera, 11, bxs.   
Tel. 971 394 891  
ponent.uts@eivissa.es

UTS Eixample
C/ de Fra Vicent Nicolau, 7-1r  
Tel. 971 310 601 Ext.:1 
 eixample.uts@eivissa.es

UTS Sa Riba
Pl. de sa Riba, 12
Tel. 971 313 219 / 971 313 066 
 sariba.uts@eivissa.es



Regidoria de Seguretat
Ciutadana

Policia Local de la ciutat d’Eivissa
Basat en el servei d’atenció a la ciutadania, actua dins el terme 
municipal de Vila. Destacam la policia tutora, especialitzada en 
la resolució de confl ictes relacionats amb menors. Entre les seves
tasques destaca la vigilància de les conductes de risc, especialment 
l’assetjament escolar, els abusos sexuals a menors i l’ús inadequat de 
les noves tecnologies.

Associació de persones voluntàries de Protecció Civil

http://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/proteccio-civil
Formen part de l’atenció en serveis urgència de l’112 a les Illes Balears.

Emergències: 092 / 112iencèermE encgèncrgèermEm

PoliciacliPoolicPoP cia LocaloLocal
Torre 1 de l’edifi ci sa Colomina de T d fidifiTorrTTTorre 1 de l’edifi ci 
C/ de Canàries, 35eàad//C 3s, 33esàrienà 35s, esrienàC/ de Canàries, 35
Tel. 971 397 55073719lT 5055507 55397197l. 0597 3971l. 9TelTel 971 3
gtpolicia@eivissa.ess.eiv@ciaolip essa.vissvis@eiva@cicipolp sesa.isseiva@ciaolii ipoltp

Policia Tutor Eivissaasviou vissaEivr EtoT assivEotoTu
Tel. 659 609 170790 01709 079 960
policiatutor@eivissa.essvis@ esa.essavisseiv sa.essiv

Protecció Civil
C/de Vicent Serra i Orvay, 25525
Tel. 971 30 41 19
pro tecciocivil@eivissa.es

ÀMBIT AUTONÒMIC. Comunitat Autònoma de les Illes Balears
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
C/ de la Llotja, 3 · 07012 Palma Tel. 012 · www.caib.es

Conselleria Presidència

http://cpresidencia.caib.es

Institut Balear de la Dona
Dóna informació legal, assessoria jurídica i coordina els centres 
d’atenció a les dones de totes les illes (Ofi cina de la Dona d’Eivissa).

Servei d’atenció social a la violència masclista, 24 hores
Servei telefònic de resposta les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, 
que atén les demandes en matèria de violència masclista per tal de 
cobrir les necessitats immediates d’informació i assessorament a les 
víctimes que pateixen situacions de violència masclista, així com a les 
persones del seu entorn més proper i als professionals i a altres serveis 
que intervenen amb dones que pateixen o han patit actes de violència 
física o psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les 
amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.

Institut Balear de la Dona, 
seu a Palma
Tel. 971 178 989
ibdona@caib.es

A Eivissa, tots els serveis 
descrits es realitzen a través de 
l’Ofi cina de la Dona
C/ Cosme Vidal Llàser, s/n  
Tel. 971 195 607
Atenció urgent: 112 / 016/ 
971 178 989



Servei d’acompanyament per a víctimes de violència masclistaaisascmamcia èncèolèd’ei ervSe mas’aco astaclistacliasmcian’a a stai tsclmasciaènolco’acdi dveerSS ència masclis
Servei d’acompanyament físic i emocional, en cas de necessitat,titesnece nddd’ai dveSe ssittattatsieeei dd’eirvSe s de necessitat, d’aco
a les víctimes de violència masclista, amb la fi nalitat de poder-lessr-dpodet tiícs vlelea er-dpd -lesdat devícícs at de poder-lesctim
oferir una atenció integral i especialitzada en relació a les demandes eo ndmdees aócunr ueriofo dandemdeaóunir feo óc esa cióunr ieo s demande
i les necessitats que puguin sorgir en el moment de la situaciól acituasitsladenes nlei le culdenes i ld tuaitua sladnees uació 
d’emergència o que se’n derivin.d’ed m’emdd md ed’’

Servei d’acollida i urgència per a víctimes de violència masclista i S stclasmciaènolv stclmaa mciaènov mS stlistscma mcèioi
persones al seu càrrec
Es tracta d’un immoble que dóna resposta a situacions de violència nolèvioidens doncionactu noldes iat ènèvioe vddnci nèovdensioactuit
masclista durant les 24 hores a víctimes que es trobin en una auenn eobiiobtroes a uenn obtres aunan uebioote na ueninobtre
situació d’indefensió i hagin d’abandonar el domicili habitual com a bhaili mic lmidoml d m acol cuaabhacili ilmidoel d aom  hhicmd abitual comdo moltuabhahcimdodl
conseqüència d’una situació de maltractament. Conjuga prestacions njuConCt Cntme sonscistarepugnjuCoCotenme ionaciugjonCa ga prestacgnjCt onctrea pugjnjCot. enenm
d’allotjament temporal, orientació psicosocial i educativa des d’un catuced undes dtivcaducedocial i di eosoosoco nd’us ddesva dativcucedioo des dicadudcos uda dtivcadui eal iciialocosc
treball integral que possibiliti que les víctimes puguin reiniciar la seva uis vasevla laiar nicieininuiugpmes ptimtivícs vsr laiacinirenctv nuugmevíes vaaaiein ruiggupugs pmemectivíes 
vida en un marc més favorable.

http://ibdona.caib.es 

Al domini trobareu materials 
didàctics per prevenir la 
violència de gènere en 
educació infantil, primària, a, 
secundària i batxillerat, , 
formació pròpia, així com m ommcomomc
també promou certàmens, me s, ensenm nm
concursos i compta amb bama bbmama
la campanya de prevenció cienevp óncvenvere ncee
«Aturem les violències encc esències scie
masclistes».sma clamasmascma

Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB)Ad·Cost vAdgl earaleBaB ls BlesIlesatsvocdvA rs (ts de (rsBas BleIllesle (IrsearaleBals Bless Ils IatscatvocdvAAdd’Ai degl leCore strst·luIl ts de les s earaBeeeatocddv , entitat amb bb
personalitat pròpia, dóna serveis d’orientació jurídica (penal, civil, daalrspe d jó jcientried os deerva sa sónd jcitaenord’is rvsenaópi juió jaciitacentoried oseraónd, dpiaròpprat tatalionrsoperspe erveis d’o juó jióacn’seaónó
administratiu i violència de gènere) gratuïta per a la ciutadania que, ci ïtrategèe gea d ere) gr ura) ge) gereènegègdeia olv ta uïtttuïratg)ereènee gdea dnciènolèviou i vatiutranistminadmadministratiu i vio gè tauïage
per motius personals o econòmics, es troben en situació de desigualtat p roes ts, ecscoonòmics, tesecs,micòmnòcoec oa troes s, micconec o alsper motius personals o econòmicò btr
o de fragilitat a l’hora d’accedir a la justícia.o aed jlar addcc’ac do’h lalgio de fragilitat a l’hora d’accedir a 
Comprovar si tens dret a la justícia gratuïta: ja lt edsvpr ar svaovaprompComprovar si tens dret a la just
https://www.justiciagratuita.es/publico/tengo-derecho/i//wt w j/ws:/tphttps://www justiciagr

CAIBICAIBBAC BAICAIC
C/ d’Aragó, 67  4t-7a  a  t-7 4t67 , 7aC/ d’Aragó, 67  4 7at6ó,agagAdC 7tóAdC/
Tel. 971 179 408  8  08409 4971 17 8 84079 1717171 01
eivissa@icaib.orgrg.ocai@icsa@ss orgorib.ssasa@icai gr
http://www.icaib.org/ca/a//crgba.iw/wp:/p caggoibcaibicaptp://www.i a//cg/orb.w cag/orb

Conselleria d’Educació i 
Universitats

http://educacioiuniversitat.
caib.es

Institut per a la Convivència i Èxit Escolar (CONVIVÈXIT)
És un òrgan consultiu i organitzatiu d’activitats que ajuda a la 
prevenció de situacions de confl icte, recerca de l’èxit escolar,
socialització i formació complementària de l’alumnat, i el coneixement, , 
l’anàlisi, l’avaluació i la valoració de la convivència en els centres 
educatius. 
Al domini trobareu diferents seccions: Convivència (protocol de 
prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar a les Illes
Balears, mediació i pràctiques restauratives, internet segura per a 
infants i joves, mares i pares i professionals. Guies per al professorat, 
famílies, etc.

CONVIVÈXIT TXITÈXVVOC TXITÈCCONVIVÈXITÈXVNVOC
Seu a PalmaalmP aSeu a PalmamaalmPuSee
Tel. 971 177 60877197T 777 6Tel. 971 17771719elT 7 
convivexit@caib.es@xvenv @xit@exvivconvive t@xvonco @c

http://internetseguraib.net/i://h ihtt

http://convivexit.caib.es



Conselleria de Territori, 
Energia i Mobilitat

http://dghabita.caib.es

Institut Balear de la Vivenda. IBAVIAIBa. Ida AVda IBAAVBA Ia. AVd BA
Gestió i sol·licituds de vivendes de protecció ofi cial (compra i lloguer).r).uerogullopraecc mp ecce ted ció ofi cial (compra ia i .egpmclcoproe p ó de t

IBAVI EivissaassiviEVBAI viE saV iAI assVAI
Av. d’Espanya, 49, 4t.a d anyAv. spaA EsdAvA a, ny 4pa 49aEs nydvA y 9,49p yanydAv d 9, 4 4tan
Tel. 971 784 5135. 9 84Tel 7T 719Tel 584 78 171 49 78elT 84 13 7 57 84 Te 5e 5
900 780 0000 090 0 078090 0800 70 078 00900 90
eivissa@ibavi.caib.eseiiee
http://ibavi.caib.es

Conselleria de Serveis Socials 
i Cooperació

http:/serveissocialsicooperacio.
caib.es

Destacam les següents 
Direccions Generals (DG):

-DG Dependència. 

-DG Planifi cació i Serveis Social

-DG Menors i Famílies. 
Òrgan encarregat de les
polítiques de promoció i suport
a les persones menors de 18 
anys, les famílies i a les unitats 
de convivència.

-Ofi cina Defensa dels Drets de 
les / dels menors d’edat.

Direcció General de Dependència
http://dgad.caib.es 
Informa sobre les actuacions relacionades amb l’atenció i suport a les t aporup let ai sóncte’a  let aornc upi ste ióncte’
persones en situació de dependència o de discapacitat, persones de la eson eers depeat,citapac pers e l dnesat, onerscit pea atit
tercera edat i altres col·lectius en situació de risc.

DG Dependència, a Palma
Tel. 971 17 74 00 
(Atenció ciutadania)

Centre d’Atenció a la 
Ciutadania de la C DG Serveis
SocialsiaocSS a Eivissa, situada al C/ 
Bisbe Abad i Lasierra, 47 bxs. aA abaAbeisB A
07800 Eivissa. assa.ssEiv0 E a800078 i0
Tel. 971 193 830.08 08330893 1 308393Tel. 971

Tràmits a Eivissa: Sol·licituds Sa tuicol· sS l sS uda cits ·lii So: S T tSol: Sssa olàm STTràmits a Eivis ·licituds dti
de mediació familiar, PNCili r, PNC, Cim PNf r Pió iaia fd NCCNCe m ile md mediació familiar, PP
de jubilació i les d’invalidesa, a, esdan alidesada sa,desdes alid l nvó d’ac a,esalidubilació i les d’invalid a
termalisme-viatges i IMSERSO, RS SORS ORSSERMSi ER OSOERSiatges i IMS O
registre parelles estables i 
atenció a les situacions de 
dependència i discapacitat.

DG Planifi cació i Serveis Socials
Informa, entre d’altres, del procediment per a l’habilitació excepcional 
de persones majors de 55 anys o més el 31-12-2015, en les categories 
professionals de personal cuidador, gericultor o d’auxiliar d’ajuda 
a domicili i estiguin sense acreditar. Té dos serveis adscrits: Servei 
de Renda Social Garantida i Servei d’Immigració. Al portal hi ha 
informació vària i a Eivissa gestiona l’OFIM.

DG Planifi cació i Serveis 
Socials Palma. 
Tel 971 177 413



La Renda Social Garantida, publicada al BOIB Número 47 del 
14/04/2016, és una prestació periòdica dirigida a situacions de 
vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de despeses bàsiques de 
persones, famílies o altres nuclis de convivència sense o amb ingressos 
escassos o amb 2 o més membres (hi hagi o no menors a càrrec),
empadronada a qualsevol municipi de les Illes Balears. Acreditar una 
residència a les Illes Balears amb un mínim de 3 anys, dels quals 2 han 
de ser de residència efectiva. 
Suposa d’entre 429,20€ fi ns als 776,58€ al mes. A l’article 6 se 
contemplen els requisits, entre d’altres: víctimes de violència de 
gènere, persones amb discapacitat al seu càrrec, etc.

Renda Social Garantitzada
971 177 400
http://rendasocial.caib.es
Presentació a la DG SERVEIS 
Socials i Cooperació a Eivissa 
C/ Bisbe Abad i la Sierra, 47 bxs.

· Servei d’Immigració 
971 177 400
http://dgimmi.caib.es
http://immigraciobalears.caib.es

Servei d’orientació i assessorament per a persones immigrants 
extracomunitàries (OFIM). L’objectiu del qual és atendre a aquestes 
persones per facilitar la seva integració social, normalitzar la seva 
situació personal i informar dels recursos de la xarxa comunitària al seu 
abast. També atén als professionals i població en general interessada n aténat aén
en temes relacionats amb la normativa d’estrangeria, dret laboral, etc.n s aats mon sacioela ats mamatsni

OFIM C/ Balears, 13, 3º (edifi ci 
de la Llar per a Persones 
majors) Parc de la Pau. 
Tel: 616 721 298.
mcmarin@dgimmi.caib.es

DG Menors i Famíliaílame FM soenMG M íliamíFaMe iirsnoMeG MDG M soeM

Servei de Menors.s.Me oev MSe n . Me orse Mde noMMSe dervei srv MdeSe ei
-Registre Unifi cat de Maltractament Infantil de les Illes BalearscnifiU atre cst ifieg URe catfi c dUnig cate UR tre ficgistReg-R is neg UR t
(RUMI)MIUMR MU( I). MIRU(R(RUMMU Informació sobre protocols d’actuació, notifi cacions, guies rmnfoI f mforInf
orientatives (per als serveis socials, educació, sanitat i policia) per a la e vestivntaeoo nrio ent sorie veoorientati
detecció i notifi cació del maltracte infantil a les Illes Balears.icióeccetedeteccee ciecdet óciód tecdetd

-Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil (UTASI).at nitat-UnitaU TatnitU t TeatnitU
Servei deedveSerS drvSe diSe deei rv dSe tractament psicoterapèutic a menors, de 0 a 18 anys, que trt
viuen amb la seva família, amb sospites d’abús i/o agressió sexual, tan  smaeniuuevi b lamn a ab levi a b amn aue bvi
a l’àmbit intrafamiliar com en l’extrafamiliar. arana tàmla inbit fmb raint’à bita ftrinbitml’àa
La família del context més proper a la/al menor també pot gaudir, en ntcoedLa imfa amíaa ce na díliama f dLa nceamíliamfL
cas de que se valori necessari, de tractament psicoterapèutic.ri alovss ec qd ue qda ale v ors lc ueqdeasca orasua e qd

DG Menors i Família, seu a 
Palma. http://dgmenors.caib.es

Servei de Menors: 
971 177 400
A les Illes Balears, a través 
de la Fundació Anar, es 
disposa del telèfon 116 111, 
gratuït, d’ajuda a la infància
i adolescència, és un servei 
telefònic de 24 hores al dia, 
els 7 dies a la setmana i els 365 
dies de l’any.

UTASI, seu a Palma 
Tel. 971 177 486/436



Servei de Família.de Fam i dee Famd Família.dde a a
-Unitatattatatat SuportSSuuportSuportpoortSup iiii AtencióA e c óAteen iónccióAA ci a les Famílies. Dóna suport a les famílies 
amb difi cultats de relació o confl icte per millorar les relacions dins elb difificuultats d reladdifi cculta relre acultats de b ddifib ddifi cu t d r l
nucli familiar.cli miliarcl fcl familiar.i fc fam lic
Accés per derivació d’altres serveis públics.Acc s pe d vacióóc és pperer ció dr derivació Accés pe dAccé

-Suport-SSuSupportuport-S o iiii IntervencióIntterveIIntter enverver psicològica Post emergència. Servei veiei eervveieier
especialitzat en el seguiment psicològic posterior de les persones esspepeeciaalittza les ppere sonnesses litzat en el seg rsos ecialititzatt enn ee se d personneseslde less perperssonnessl s de less pper o
i familiars que han patit una situació d’emergència per accident mi n iaa p r accidedenti fa iliars que han patit una situació d’emergènci am s que han p ti u cia per acciddei ffammi a qu aa pperr acc dcident a  pat tt un cia pper a c d
amb greus seqüeles físiques o psíquiques, catàstrofes, ofegaments,m  o ofofees, offege ameamb greus seqüeles físiques o psíquiques, catàstro nts, amb g e s e siques o p ààs rofes f, ofeegaamaammb gre tàsstr ftroofees, ofegamments, qüelees físifísiques o p troofes gam ts
segrests, etc. així com també els familiars. s g aixs ests, etc. així com també els fame st t m també el fse est , tsegre , e ixí com tom taambéé ee s a

-MediacióMed acdiaciói c óM-MMediaiació-M d ac ó FamiliarFamilliaramil ararFFaFFamiliarr Servei dirigit a la solució extrajudicial de confl ictesció e eServeei ddirigit a la solso ució e txtraajudiccialcial deS Serve d rigit aa la ssoluuc óó x c al du ó e ra ud a deS. SSerrvei diir g a o ució exxtraajudjuddicia d
sorgits en el si de la família, amb l’assistència de professionals ncia dde ros dde la famammíliaa ammb l’assi ts stència de rofesde p iesssionorgits eg s de la fla fam i ambb l’as i tèncciaa de ss oassistènrgitsts d lsorgit n dde p oso g ts dee la f laa faamíli  mb si tènc a de profp ofeesssio
qualifi cats i imparcials que intervenen entre les persones implicades re les ps personeq ials quue intervenen ntre lees perssonneealifi cifi s u teervven ee lees pe senen entrefi ia s uqualifi e p ri lls q nter e entree es perssone
per possibilitar vies de diàleg i obtenir acords justs, duradors i corddss justs, dpeer d àleg obtenir acoord js justts ddpr egg i obob dords ju tbtenir acopeer p iàer p j sr di leg ob n r aco dcord j s, du
estables, amb l’objectiu d’evitar que es plantegin processos judicials, r que es pplaantnteegin prestt r qu es ppla tteg ntarr qque es pp anteesta gta que es plp antegg n ppr
posar fi  als que ja s’han iniciat o reduir-ne l’abast.redduuir-nee l’abl aabaastpo r dduir-ne l’abaseduir ne a appopo reduir- e abaastst.

-Portal de les Famílies. Informació d’ajudes: permisos maternals ó d j d s: peró d aajuddes: peraaacióó dd’aja udes: per
i parentals, prestacions econòmiques, deduccions, prestacions es, dedduccionq es de u c oniiquuess des, dedduccciomiqu
dels serveis socials, d’ocupació (SOIB i SEPE), de vivenda (IBAVI), SOOI i SESEPPE), ddó SOIB i SEE EOIB ii SEPPE  dó (SOIB 
d’educació...

-Servei de Punt de Trobada Familiarm i riarFamilmFamiliar Servei per facilitar el e ve perveve p. Servei p
compliment de les mesures ordenades pels jutjats corresponents, n ddess ppels j tjddenaddennad pe j jrden jdenades pels jutj
quant a l’exercici del dret de visita o relació entre la persona menor si a elaccióó eennt o ressitaisitaa o relació tvissitata o re ació ennto relació
i familiars. La menor és atesa per professionals especialitzats que er p on lonar professio als ee p oerr profoffessioon lseer prroffes iesssionals
garanteixen la seva seguretat i benestar, a més d’ensenyar als ma enestar, a més db stbeen star, a sbbeneest r, a mmés dd
progenitors i/o membres de la família extensa a mantenir la o el menor míliia e tenenmília ext nsa a mamíília ex a aammília extensa a mm
al marge dels confi ctes i a arribar a acords per al seu benefi ci.aa accordds per seal seal sa aco d p r al er a acords p r l se
Benefi ciàries: els casos en què els jutjats de les Illes Balears juutjaats dj ts dee lees es les Illejutj ts dd l s ll s Bju jj jats d l s les
competents en matèria de família i de violència de gènere determinen, dde vi lvio de gègolència dede i è c de gèdde i è c e gè
en les resolucions judicials, que el règim de visites s’ha de fer a través gimm d s ss’ha dde visitesèggim de is tes s hag m d s te s ha d
d’aquest servei.

Servei de Família: 
971 177 436

Suport Post-Emergència: 112upo s -Em gèosostt EmerggSuport Post-Emergència:

Sol·licituds deSSol· cSol·licituds de MediacióMediació
FamiliarFamFaFaam ramiliar al Centre d’Atenció a A n ó e en ión ió a  al Centre d’Ate
la Ciutadania de la a e alla Ciula Ciuutaadadaniaa dde la DGDGG ServeisSeServeis
Socialso i siSSoSocSoccialssS i Cooperació aC p r cCCooopep racióó a EivissavEEivisssaa,, ,
situada al C/ Bisbe Abad y b adt asittuaad / Bi be Abbadbadd yysi
Lasierra, 47 bxs. 07800 Eivissai ssa. ivissaa. 
Tel.: 971 193 830. 

Portal de les famílies: http://
www.caib.es/sacmicrofront/
home.do?mkey=M0808210849
0116295267&lang=ca

Punt Trobada Familiar a aa 
Eivissa: 678 406 000 
utepuntdetrobadaeivissa@vissa@ivissssa@visvissa@ei
gmail.com



-Servei de formació per a la competència familiar
És un programa de prevenció, amb l’objectiu de reducció de la 
infl uència dels factors de risc familiars en les fi lles i fi lls i alhora,
el reforç dels factors protectors, amb la fi nalitat d’augmentar la
competència parental, les habilitats socials i el comportament de les 
fi lls i fi lls , així com les relacions familiars.

-Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

-Servei de formació per a la 
competència familiar.
Sol·licituds a les UTS o al Servei 
d’atenció a la ciutadania de la 
DG Serveis Socials i Cooperació 
Eivissa C/ Bisbe Abad i Lasierra, 
47. Tel. 971 193 830

-Inscripció, modifi cació i
cancel·lació de Parelles Estables
al servei d’atenció a la ciutadania 
de la DG Serveis Socials i 
Cooperació Eivissa C/ Bisbe 
Abad i Lasierra, 47. 
Tel. 971 193 830

Ofi cina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM). fic nOfifiOfi ficinnaOficin
És un òrgan de la conselleria amb competències en benestar u ò gaÉÉÉÉs uun òòrgaÉs un ò ga
social, amb autonomia funcional i de gestió i vetlla per la defensa s ambsosociaal, am, ambssocial mb a
i promoció dels drets de les persones menors de devuit anys que i r m c ó di promi momoció delsi prom ció ddels 
es trobin a les Illes Balears. Formada per cinc àrees temàtiques: es t ob n s les ttrobirobbin a les Il esees ttrobbin aa lees Illes Illes
Integració social i protecció jurídica del menor. Educació i cultura. Int g c ó ocial i pprtegrggraacióó s cocial i pI tegr ció ssoccia iocial i pprIn
Salut i el maltractament. Funcionament de les administracions S u t act mett iut i eel mmaa tractlut iut i l maaltr tammeSalut i el maltractame
públiques i privades, i Internet i les noves tecnologies. r dess, i Iiqquees pbliquees i p es,úbliques i privades, i In

L’equip té la funció d’informar, orientar i assessorar la ciutadania i  la ió d inforla ció dó d nforp té la func
entitats, atendre queixes i denúncies, i verifi car les situacions d’abús atend e quei es i esatenndrere qqueixes ii dd
o incompliment dels drets de les/els menors de 18 anys.im nt dels ddrets det dlimment dedels drets dets d

Tràmits: Presentació de queixes i denúncies davant ODDM per a la entacióó dee qqueeixde qu iixsentatacció dee q queix
investigació de situacions d’amenaça i/o vulneració dels drets dels e situauaccioonss d’aaions dd amee ituuaccions d am
menors.

ODDM Pl. Drassana, 4 07012 
Palma. Tel. 971 17 74 60 
dretsmenor@oddm.caib.es

http://oddm.caib.es 

ATENCIÓ AL MENOR: 116 111
Telèfon gratuït i especialitzat
per atendre els menors de divuit 
anys de les Illes Balears. Servei 
telefònic de 24 hores, els 365 
dies de l’any. Ofereix: atenció, 
orientació, assessorament i ajuda 
especialitzada; suport emocional; 
identifi cació de situacions
d’urgència; ajuda en situacions 
d’emergència; treball en xarxa i  
informació actualitzada sobre els
diversos recursos especialitzats 
en infància i adolescència.



Conselleria de Salut
http://salut.caib.es

Les persones professionals de 
la salut, de forma confi dencial,
donen suport i atenen els 
problemes de salut com a 
conseqüència de la violència 
de gènere, tant de les dones 
maltractades com dels 
seus fi lls i fi lles, mantenint
una coordinació amb altres 
institucions, acompanyant i 
informant les dones en la seva 
decisió presa lliurement.

Si tu ho vols, et poden 
escoltar, informar i donar 
suport. CONFIDENCIALITAT 

Serveis de salut de les Illes Balears (IBSALUT)
Promocionar la porta d’entrada a un centre de salut pot ser la porta 
de sortida de la violència de gènere. La consulta mèdica és un lloc 
quotidià que ofereix intimitat i confi ança per tal d’exposar la realitat
causant d’una patologia determinada.

La violència de gènere, també són casos de lesions, agressions 
i violència psicològica en forma de coaccions o amenaces que 
repercuteixen en la salut física, psicològica, sexual i social de les dones.

Conselleria de Salut i Consum Conoia de uut ut ii Conria de Salu
a Eivissaa
Via Romana, s/nana, s/n/nana, s
Tel. 971 306 70007003 6 6 7070000306 7
http://saluticonsum.caib.esbt onssumm.ccaiibcoaluticonsus monssumm.ccaibbaluticoonsusum ca b

IBSALUTTTT
www.ibsalut.esut.esst esasalut.esssalut es

PADIB. 
Pla Addiccions i Drogodependències de les illes Balears.
Dóna informació sobre addiccions, serveis d’atenció, així com 
informació per a les famílies, publicacions, campanyes.

PADIB, seu a Palma. eu a Paalmma. eu a PPalmmaeueu aa Palmaeeuu a P lma
Tel 971 176 665766 6656 6656 665766 66 666576 6 65
pladrogues@dgsanita.caib.esb sessanita.ca b.b ess@dgs@@dgss@@@dgd sasa a es@@ddgsgsananita.caaib.es
http://padib.caib.es.ca bb esb.ca.caib.escaibb e.caibibb.eb ess

Salut i gènere, dependent de la DG de Salut Pública i Participació, Sa ut P b Par icSSaalu i Pi PParartict Pública S lu  úblili a i
de la Conselleria de Salut.

Informació referent a violència de gènere: Defi nició de violènciafinicióó de i ènc afin ció defi n violènciaefifin c ó e v
contra les dones; Menors i dones en situació d’especial vulnerabilitat especia v l abilitat esp cia bilitatatal vulnerabili’espppeccia vu i a
(menors, embaràs, discapacitat, immigració, tracta de dones i nenes a de ddones i nnenenes a dded doonees i nennest  da dde don s
amb fi ns d’explotació sexual, dones majors,  medi rural, dones en ura ones een enural,l doonees enrural d no e
situació o risc d’exclusió social, dones amb VIH, dones amb trastornss ambb trasstotorns a b rastor sss ambamb t a o ns 
addictius). Estratègies i plans per a la igualtat de gènere; Salut sexuanenere; SSalut sexuxualnere; S s x aènerere;e; anere S t exual
i reproductiva; Tràfi c de dones i nenes amb fi nalitat d’explotaciói at dd’expplototaacióaciót d’explo a ótatt dd expat d exp ó
sexual, Morbiditat amb perspectiva de gènere; Ús no sexista del Ús no sexistastaa del r ; o sexista ded;e; ÚÚs noo sexÚs no sexist del
llenguatge.

Salut i Gèneret eereGèni GGènereut i GGène , situat al situat al , situituat al t at a
C/ de la Reina Esclaramunda, 9  unda, 9 9/ d eini a Es la ammunda 9C/ de la ReC/ dede lae la Rei a Essclalaramunda 9aramuC// dee la Rei a E l munda, 9 
07003 Palma ma07003 Palm07003 3 PPa070700003 Pa ma 
Tel. 971 17 58 74 177 58 74Tel. 971Te 971 17 58 7TeT l. l 997971 17 58 74 
salutigenere.caib.esg nere.caib esalutiges igennere.c ib esaalutigigenennerere caib.



L’ Atenció Primària de l’Àrea ció PPrimàri  deteencció P imàà ia ia dedee ltenenció P i ri de 
de Salut d’Eivissa i Formentera t d Eivvissa  lut d’E v ssa i i FoFo memeormlut t d’ ivlu d s a Form
forma part de l’ordenació de o dparrt dde l’oordennaccióciónacpartt de lart d o denació 
territorial sanitària del Servei i asaanità ia del Sl SSeServevei san tàl a e Serve
de Salut de les Illes Balears, d les les BBa ears  le es IlIl B lea ,
que és un ens públic de úúbblicc de úúblbl c dens pú
caràcter autònom, al qual es om aal qquaal ees m, al qum a qqu sm, all q enom
confi a la gestió dels serveissdels serveisell eided ls serve s
públics sanitaris de caràcter ctere caràcteà t rccarràcà tteer
assistencial de les illes Balears.aBalearsB sBaBalel ar

Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF)luutut

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera està integrada per un grup de tt
professionals a la disposició de tota la població d’Eivissa i Formentera a la laa l
per donar resposta a les seves necessitats de salut, oferint tant ooststp oos
assistència com educació sanitària i activitats de promoció de la salut, m edaassi m e
entre d’altres.eentntre d’aaltresse ’ t e

a)aa))) UnitatUnU ititaatn tatt dededdede TreballT eebballTre Social (Atenció Sociosanitària).
- Atenció a la població en situacions problemàtiques relacionades amb - AAten ó a ppAtenció ó a la la popobblaacióa p
la salut la sa ua a ut
- Informació, valoració, orientació, gestió i coordinació amb altres m- Infor ó va o IInfoormmacióió valovalooraoraaci ,ó, v ació,
àrees sociosanitàries.soci s às socciosaniti àrà ieses

b) Programa d’atenció a la dona embarassada i climateri al Centre ram óg amma d’’attennció ó a 
de Salut (CS) Es Viver.l t C )aalut (t (CSCS)) EEs VVivverer.

c) Escola de cures - ASEFAu es - A)c) Essco eses - AASola de cure . És  un espai digital d’educació i promoció 
de la salut amb l’objectiu de l’adquisició d’habilitats per al maneig b l’ol’objededee laa saalu b l o’objbjeut amb ld
de la salut i augmentar la qualitat de vida de les pacients i les seves ugmenddee lae laa sa saalu i auugmalut i ade
famílies amb l’objectiu d’empoderar en la presa de decisions respecte famííl l obbfafammíílieílie l’oes amb la
a la seva salut. l  sseeva lal sesevaeva salut.a a 

d)d)d)d MediacióMedMeddMe Intercultural. Té la fi nalitat de facilitar les relacions,
fomentar la comunicació i promoure la integració entre persones o fofof
grups socials diversos. Font Català: https://www.caib.es/sacmicrofront/
archivopub.do?ctrl=MCRST292ZI104089&id=104089

ASEF: 
http://www.asef.es

a) Atenció sociosanitària, a:
- Hospital Can Misses, C/ 
Corona, s/n. Tel. 971 39 70 61
- CS Vila, Passeig 8 d’Agost, 30.
Tel. 971 19 51 40
CS Es Viver, C/Music Fermí 
Marí, s/n. Tel. 971 39 16 32/38

b) CS Es Viver C/ Músic Fermí 
Marí, 5 . Tel. 971 391 632/38

c) Escola de cures: https://
escuelacuidados.wordpress.
com/

d) Mediació Intercultural
situat al Centre de salut de 
Sant Antoni. Atén en àrab, 
anglès i francès. Disponibilitat: 
de dilluns a divendres, al CS 
Sant Antoni
Tel. 971 195 850 / 971 34 51 03  
smestassi@ibsalut.caib.es

Conselleria de Treball, 
Comerç i Indústria 

http://treballcomercindustria.
caib.es

Servei d’Ocupació de les Illes Balears- SOIB
Gestió de la inscripció de la demanda de feina, que és requisit per 
a poder accedir als cursos formatius i orientació laboral. També és 
requisit previ a la sol·licitud d’ajudes econòmiques del SEPE.

SOIB Eivissa
Av. Isidor Macabich, 57
Reserva de cites: 012 o a la 
web.
www.soib.caib.es



Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques

http://hisendaiaapp.caib.es

DG d’Emergències i Interior
Centre d’Emergències 112 a les Illes Balearss BalearssearaleBaB sarales Ba
Es tracta d’un servei públic essencial, que garanteix l’accés de la cleixnteraggaue que garant x leixntantaragaueq acleintarage gueq
ciutadania als serveis públics d’atenció d’emergències. Atenen en As.ciènergmemed’edd cèrgergemd’eddó Aescigèermd’ó
diferents idiomes.

Centre Emergències, seueuseusseeu aaaaaa
Palma, atén telefònicament entenmca nt emc tamenm ten
totes les emergències que sese e sqe ee squs cie qesi e us seeques
produeixen a les Illes Balears.sr .arsaleaaleBes ll lBs Blesl arslB .araleBBe
Telèfon gratuït i funciona inclús úsnclúa icioun ona in ús únnciun úsclin ús clúúncinun
sense cobertura (hi ha excepcions)h )onspciocepha ehi hhi excep s): o )ehahi )nscio s): onspceexhai 
112  http://112ib.caib.esi.cb sb eaib.c sbb. esb.eaibb

ÀMBIT NACIONAL. ESTAT ESPANYOL

Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat 

http://www.msssi.gob.es/

Delegació del Govern per a la Violència de GènereerènGènerGènGènere, de la Secretaria Slae, re, de la Secreta
d’Estat de Serveis Socials i Igualtat. Amb informació útil sobre com detectar i mreosiló úió edem dcome co etedem dome coú ició útil sobre com detecta
què fer en casos de violència, sensibilització i conscienciació per a la societat,acieióiaccen ocia soa sa laer ó ó pacici ociesoa ler peció ciaencenciació per a la societat,
i de diferents àmbits professionals (educatiu, sanitari, laboral, seguretat, atetueab, lr ,ureguseseral,borablabri, r tat,regusealorabi, llabriar tat, 
penitenciari, judicial, publicitat i mitjans de comunicació, assistència sociaalcisoièns soc aiaoca sonciaètèsisaasó al cialoca sociaèntèsistassó, aió
integral, protocols autonòmics i intervenció integral a l’àmbit local), així íai),cabm xí cal), aixioct litmbà xí aial)oct lmbàml
com també estadístiques, enquestes, estudis i investigacions així com nso m comcomixí aion m oxíansio
informació d’altres formes de violència cap a la dona.

DG Violència de GènereennG eeereènGèdde Gène , ,,
seu a Madrid
www.violenciagenero.msssi.ssi.siss .isss.msgenero.
gob.esggo

Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats (IMIO)
Té com a fi nalitat principal la promoció i foment de les condicions 
que possibilitin la igualtat social i de participació d’ambdós sexes, així 
com la prevenció i disminució de tota classe de discriminació de les 
persones per raó de condició o circumstància personal o social: sexe, 
origen, identitat o orientació sexual, etc.

Dóna informació sobre drets, recursos disponibles, programes i serveis 
d’atenció, orientació i assessorament sobre discriminació per raó de 
sexe i tracta d’éssers humans amb fi nalitat d’explotació sexual, etc.
Es poden realitzar consultes d’assetjament sexual, assistència jurídica 
gratuïta, legislació, estrangeria, agressió sexual, conciliació, família i 
successions, funció pública, interrupció voluntària de l’embaràs, etc. 
Compta amb servei d’assessorament, atenció i informació telefònica i 
virtual. També dóna formació gratuïta en igualtat.

IMIOOMIIMIOOM . Seu a MadriddridadMau a.. Seu dddMaa u euS
Tel. 900 191 010. Si ets Si S00111900909l ets etSi . 0011 019119090l
menor d’edat: 900 202 010012 01000 00
Sordera: 900 152 152
http://www.inmujer.gob.es/

Atenció urgent per a dones en 
situació de violència masclista a 
tot l’Estat espanyol: 016 / 112

Assessorament en igualtat 
per a les empreses: http://
www.igualdadenlaempresa.es 

Escola virtual d’igualtat. Cursos 
gratuïts bàsics i avançats
www.escuelavirtualigualdad.es/



Ministeri de Treball iiallebTreTrderi derite i ialebei
Seguretat Social Soc lciaiSoat Setaret alciStt

http://www.empleo.gob.esgoo.goplempw.emw emwww/w goplm.ew ggoop

Servei Públic de Treball Estatal (SEPE)atastatTredec db e Treball Es atstbaebTrTdecb altsabreTdedic . És un organisme autònom.
Informació i consulta de prestacions contributives, subsidi per atur,acestaltaultnsuon a de pre oiacstra dltsuo ioacpeultns
Renda Activa d’Inserció, etc.tc.etó,se’ erció, etctceiernsI tión

SEPE Eivissa
Av. Isidor Macabich, 57 
07800 Eivissa. Tel. 971 998 798
https://www.sepe.es

Ministeri de JustíciaJuJuderi dte iteis ustíciaícsJ aícitícusJdrti

http://www.mjusticia.gob.esustmjmjww.ww//w://wtp:tt ticiap:/ iticiatictijumwww//tp

Ofi cina d’Assistència a les Víctimes de Delictes violents i contra laes Vs Víctimesia a les dti s dmemtimVícs Vla  desmetimVícVísleaa aia
llibertat sexual a Eivissa (OVD)(Osaa (OOVD)vissa ))VDOV(Oss ).VDOVVDOVa (ssi
Dóna informació i assessorament jurídic i atenció psicològica, així com dut meramsossoes ent ju drídju dirídjuntmeraso dicrídurít juentamorassoes rament ju
acompanyament a les diligències judicials.djncieènigd es jjudiciadicuds èigd ciadidiligències judic
Dedicades a tot tipus de delictes (agressions sexuals, robaments (aesicde s (alid agresgdde dede delictes (agres
violents, homicidis, lesions greus, delictes contra la seguretat vial, etc.) cidus,eugn elidss gson gres gnson greus, delict
però, preferentment, a les persones que han patit delictes violents usonersopepeesa le usnpesa es erspa sones que
amb resultat de mort, lesions greus o danys contra la salut física o ugres gnsionesl deugroe eusggrnsiole reus o d
mental, així com, a les víctimes dels delictes contra la llibertat sexual, jaldestimícts v eldestimícs v des delsdds dmetimícís del
siguin víctimes directes o indirectes.cteddo is oe ctredndos te es.cteirendo s es

OVD Jutjat Penal de l’av. d’Isidor D
Macabich, 4 - 07800 Eivissa 
Tel.971 195 044 (jurídic)
Tel.971 195 020 (psicològic)  
victimas.ibiza@justicia.es

http://www.mjusticia.gob.es/
cs/Satellite/Portal/es/servicios-tSacs/Sc eSat/s/c
ciudadano/ofi cinas-asistencia-dci oandadadudci anaddd dudc
victimasmc smamactimvic aimi

Assistència jurídica gratuïtaïtatuïratgraa g aïtatugra auïtïa ïtïtatgra ga . Es proporciona a través de l’Il·lustre pros p EE opprs E opprpEs oppEs. 
Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, dependent de la Conselleria de eaaBIllees e lede ldts dediad,eaBas BIllees e ledts eries darsaleBaesIllIee s Balea e  da deriadt diepdrseBaesIllesesedtst
Presidència del Govern de les Illes Balears.e ldern doveGo rseaBasllese ldrn deroveGoG .rearalee ldne les Illes BaeovG eBIlese derovGG
La pot sol·licitar la ciutadania immersa en qualsevol tipus de dataduua crt putilvoseuauan qensasaemmimnidatatciulaar ita ptiol ealun a eersaandadutca ia imme plvnda pol tevoselsuqsea inidadutaciula laar
procediment judicial o pretenent iniciar-lo, que manquin de patrimonietpro iondinque mue qo q-loanicnict ientenrepl oudicial jut jn patrimouqquanqme q,ciainint neetereoaut ent in nimomotrimpae nurepdjt nimoiduinq inqmane mqu,loinit eerepo pal ociadii iudt jn
sufi cient per litigar.p gar.itigr lerp gilie gerpnt r.galiterp

ICAIBAIAC IBAIBCAIC BAC
C/ Aragó, 67 4-7 gArC/ óggóragArAC ógA/
07800 EivissaE080 EEi0 E8007870
Tel. 971 179 408 71 9TeTe 197el. 9TeTT
eivissa@icaib.orgssaviseie savisseivii

Guia sobre l’assistència GuGuGG
jurídica gratuïta (versió només jjuuj
disponible en castellà)npspdi oisd s onisd

Jutjat de violència sobre la dona 1 a Eivissa.èviodutJ at de v ovide deat dtjaJ jJu ncolèèolèvioe dt dtjaJJut ièncolèvi  Són Jutjats específi cs,cs,cscífi pecspesutjats ccíppeesats utjatja cp
creats per la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de proteccióócitero ps dessueser lpes creats p iócotprodeesulaer ppers patsre esures d óccter ócctprLlaer peatscreats La
ntegral contra la violència de gènere, on es concentren els fets tsfeentrrat s etsfetalgrte ntren els fetsl clintegra
delictius comesos per un home sobre la seva parella (matrimonial o de el olnimorimma(mlall doialonia (ma (elld (matrimo doalnir o deli
fet) així com amb una dona amb la qual tengui una relació semblant i anblabemseilarun nblamberenaun relació se anlanmbemln
estable encara que no hi hagi convivència.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Directorio/Directorio-toctoreDocDi/ oectireDio/Dtre/Dis/Directorio/D octre/DiotoecDis/s
de-Organos-Judiciales/Juzgado-de-Violencia-sobre-la-Mujer-n--1---neura er-nn-ia-sobre-la-Mujer-njeMa-e-lbrbsoaa
Eivissa?provincia=07

JVSD EivissasaisDVSJVJ SJVJ saivisEiDV sviEiD ESDVSJV
Av. d’Isidor Macabich, 4 chbMrdIdAvA dAvA chbabacMoorsidd’IsdA , 4cbMosidsidd’Iv. AA
07800 Eivissasv0780 asEi087807 assEi08078807 aisEivE08007
Tel. 971 19 39 60 39 97elTe 931171T 0 09 6397197el. TT lT 09 699 31179eT
violenciamujer1.ibiza@justicia.esu@iulvi jemuiaciaen iaticus@jua@biz1.ibb1ermujamiencolelvi ciaciausti@ju@jzabi1.jmao



Observatori contra la violència domèstica i de gènere
Té la fi nalitat d’abordar el tractament d’aquestes violències amb
diferents entitats públiques. És un instrument d’anàlisi i d’actuació 
que, en l’àmbit de l’Administració de la Justícia, promou iniciatives 
i mesures dirigides a eradicar el problema social de la violència 
domèstica i de gènere.

http://www.poderjudicial.
es/cgpj/es/Temas/Violencia-
domestica-y-de-genero/
El-Observatorio-contra-la-
violencia-domestica-y-de-
genero

Ministeri Fiscal
 www.fi scal.es

El Ministeri Fiscal, és una institució de l’Estat integrada en el 
poder Judicial. Les persones fi scals no són jutgesses ni jutges però 
exerceixen les seves funcions fonamentalment davant els òrgans de 
l’Administració de Justícia.
Fiscal especialista /violència cap a les dones, sinistralitat laboral, 
medi ambient, estrangeria, seguretat viària, menors, cooperació 
internacional, criminalitat informàtica, protecció i tutela de les víctimes 
en el procés penal, vigilància penitenciària, delictes econòmics, 
persones amb discapacitat, protecció i defensa dels drets de les 
persones grans i delictes d’odi i discriminació.
Duu assumptes generals, penals, civils, administratius, laborals, menors 
i violència domèstica.
Font: tipus de fi scal especialista

Fiscalia Illes Balears
Pça Bisbe Berenger de Palou, 
10 Palma de Mallorca 07003
Telèfon: 971 21 92 00
FONT: Fiscalia Comunitat 
Autònoma Illes Balears (CAIB)

Fiscalia de l’Àrea d’Eivissa
C/ San Cristòfol c/v Av Pau s/n 
Eivissa 07800
Telèfon: 971 39 96 00 /
971 39 94 72

Font: Fiscalia de l’àrea d’Eivissa

Ministeri d’Interior

www.interior.gob.es

Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere 
(VioGén) 
És un servei de Seguiment integral en situacions de violència de 
gènere. A l’enllaç es pot trobar informació sobre marc jurídic, 
publicacions, estadístiques, enllaços d’interés i tràfi c de persones.

www.interior.gob.es
Sistema VioGén (castellà)

Cossos i forces de seguretat:

a) Policia Nacional 
- Unitat d’atenció a la família i a la dona (UFAM).
Dóna atenció en casos de violència domèstica (cap als menors, fi lio-
parental, de parella, cap a les persones grans i/o amb discapacitat) 
Violència de gènere i violència sexual.

UFAM Eivissa 
Avinguda de la Pau s/n 
07800 Eivissa
Tel. 971 398 831
atencionfamiliaymujer@policia.escia.esa s
http://www.policia.es/org_g_g
central/judicial/ufam/ufam.htmlm.htmllhtmml



La tracta d’éssers humans,ansans, 
és una violació greu dee
la dignitat, la llibertat de ddde 
la persona i una forma a a 
de delinqüència greu. És sÉs . És 
«la captació, el transportp rtt,port, t, port, 
el trasllat, l’acollida o laalao laa o lal
recepció de persones, a, as, as, as
través d’amenaces o l’ús úsl’úsl’úús l ús
de la força o altres formes mes esrmmes rmees
de coacció, el rapte, el  l  l
frau, l’engany, l’abús de eee eee
poder o d’una situació de dede dede eddede
vulnerabilitat o a la concessió ócessiócess óesssió óó
o recepció de benefi cis per er erer er
obtenir el consentiment 
d’una persona que tengui 
autoritat sobre una altre,,
amb fi nalitat d’explotació. tació. ac óóó
L’explotació inclou com a L u c acom aL com aL u com
mínim, la derivada de la  mín ada de la mmín da de lam adda de la  
prostitució i d’altres formesprosti meesi d’altres forppro d alt es formeprost d’alttrees forme
d’explotació sexual inclosa d’exp closa lotació sexual inplo cióó sexual l inc o ad’explol ció só sexexxuaxuaal inclosa
la pornografi a, treballs ol por ls ornografi a, trebaornoggrafi ballslls ola pornr o r fi fia, ttretreebabaallss o
serveis forçats, l’esclavitud, erve e csclav tudeis forçats, l’eserveiseiss foorça s escclavitittuddserve c dr a s, l el’escescclaclavvittudd, 
la servitud o la mendicitat, a eservi memenndic taitud o la mla seervitit d o a mendiciti aaa e m n ic ta mendidiccitcitat
les activitats delictives i les actcti elici tiviivitats deles ac iv d l t vele a t v a e ictivedel ct ve
l’extracció d’òrgans»l’eextttraraacccció d’òrgganl extrac il’ x racc ó ó dd’òò ggansò gan

- Unitat central de xarxes d’immigració il·legal i falsedats n a racióó il·legaal faft ració il· e al i fi falfalsse- Unnit grac ó il e  faf
documentals (UCRIF).cuddoccum  Destacam la brigada contra la tracta d’éssers igada cont abrigada contrat  lala a trbrigagadbr d o t a a a
humans. Les persones explotades són emprades amb diferents h m r d s aa emmprraddess ambmbb difdifeereb dhhhhuumma emempmpraded s amb did e
fi nalitats: d’explotació sexual (prostitució forçada, turisme sexual,dl ó foorçada, turisi memee se sexfifinfifinfi alali ó ffoorçafi nal ó ó a tur sme
pornografi a infantil o obligada, pedofília, etc.), d’explotació laboraln etc ) d’explolotat cióióó llaborpornppoorn tt )porn etc.)) d e p otac ó
domèstica, en fàbriques, treballs agrícoles; o explotació en pràctiques o e pxp otació ó enn pràcràcctiqctiqqquesddomdoom p àc udom expploplotaci en ro exp
om la mendicitat, venda d’òrgans, de matrimoni servil o forçat, mooni seervvil oo fofforççattt, ni servil comcom n rv f r atcom ni sni servi o omon

d’esclavitud, d’extracció d’òrgans i mendicitat aliena. es aliena. esdd’es l enad’e iei na. 
La UCRIF, Investiga les activitats delictives, d’àmbit nacional i U al i t nacionLaLa ULa U nala nnacciocionana i
transnacional, relacionades amb la tracta d’essers humans, el tràfi c det an nans el tràfi c dedemarttraranns e tràfic dens ananns,s el tr fi
persones, la immigració il·legal i les falsedats documentals en aquesta per o s en aquesta ppe sosop rspe s n qaquestp rs l e
matèria.èmmatètèrirmatèrm tmatèr

b) Guàrdia Civil - Equip Dona-Menor (EMUME)à drdb) Guààrddb rdbb) GGuààrd
Dóna atenció i investigació de Dóna aatet ncDóna aatena eD n t nDDónna atenc
Violència de gènere: www.guardiacivil.es/es/servicios/V olènccia dde V olència deViolèè aV o è cVVio ènc a de g
violenciadegeneroyabusoamenores/index.htmlv olenciaadeegenv oolenciad genvioolenc dvioi enc adeggene
iiiii
Abús sexual a Menors: www.guardiacivil.es/es/servicios/s sexual a Menorsors wAbbúsús ssexual a Menor : s sexuaAbúAbúbús s ua a Me o s:
iolenciadegeneroyabusoamenores/abusosexualmenores/index.htmlcc adegeneroyyabbbu s/indeviolenc adegggenero abusoencciadegviole u o m /inddex hthtmmlv o enciai ded g neroyabusoam ndex. tmt lmen

UCRIF Eivissa RIFRIIF
Avinguda de la Pau s/n guugu
07800 Eivissa Tel. 971 398 8310 E0 E
Atenció a víctimes de Tracta cióió
o per realitzar denúncies rereearea
(confi dencial i anònim):ddeenden
900 105 090 trata@policia.es099000 05 5900 5 

Campanya per a la CammpaCaam anyya pmpa
col·laboració ciutadana: c labococoolol·l borracciólab
www.policia.es/colabora.phpw p.poolwwwwww popoolicww. cia.e

Guàrdia Civil Eivissa. EMUMEGuà Ci il EiGuàrdiadia CCCivi l Ei
Ctra Aeroport Km., 2 Ctra A KCtra Aeeroopoort KK
07800 Eivissa0780007078000 Eivvisssa
Tel. 971 301 1001Teel 9971 3301 110000Tel. 97

Informació completa EMUMES:macióció coIn macció coInformac
www.guardiacivil.es/es/.gguardwww.guguarardwww.
servicios/violenciadegeneroyciosos/cioi /servic
abusoamenores/abusoa



Hi col·labora:
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