
GUIA PRÀCTICA
per als nous residents d’Eivissa





Lurdes Costa, Alcaldessa d’Eivissa

Com a alcaldessa d'Eivissa vull donar-te la més 
càlida benvinguda a la nostra ciutat, ara també teua. 
Esper que l'arribada en aquest municipi hagi estat 
per a tu i per a tots els teus familiars una bona notícia 
i que en molt poc temps et trobis com a casa. Estic 
convençuda que la tradició acollidora que té Eivissa 
i el caràcter obert dels nostres vesins et facilitarà les 
primeres passes dins d'aquesta ciutat.

Des de l'Ajuntament d'Eivissa hem volgut editar 
aquesta guia per fer més fàcil totes les gestions dels 
primers mesos i per resoldre alguns dels dubtes 
més habituals. Qüestions relacionades amb serveis 
bàsics com l'educació o la sanitat, direccions d'utilitat 
o telèfons de contacte, així com informació pràctica 
per tenir sempre a mà. A més, trobaràs les maneres 
de contactar amb el personal municipal que sempre 
estarà disposat a ajudar-te a resoldre els problemes 
que puguis trobar.

Com dic, aquesta ciutat ara també és una mica 
teua, així que et convid a conèixer de prop els seus 
valors, els béns que l'han fet mereixedora de la 
declaració de Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco, les seues tradicions i els costums. Estic 
convençuda que amb la teua aportació i la de la 
resta dels ciutadans i ciutadanes, cada vegada 
podrem una ciutat millor.
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BREU HISTÒRIA DE LA CIUTAT

La ciutat d'Eivissa va ser fundada pels fenicis fa més de 2500 anys. En el 
text d'un autor grec ja s'hi al·ludia com un enclavament habitat per gent de 
molt diversa procedència. Al llarg de més dels seus 25 segles d'història, 
Eivissa ha vist passar nombroses civilitzacions. A més dels fenicis, va ser 
ocupada per cartaginesos, grecs, romans, bizantins i àrabs. La conquesta 
catalana de 1235 va suposar la incorporació d'Eivissa i Formentera al món 
occidental. A ella li devem bona part dels elements que defineixen encara 
avui dia la identitat col·lectiva d'Eivissa -llengua, cultura, tradicions, etc.

Fins fa tot just mig segle, l'economia d'Eivissa es podria definir de subsistència, 
basada fonamentalment en l'agricultura. Aquest fet va motivar que des de 
finals del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX molts eivissencs 
optassin per emigrar. A partir dels anys 60 aquesta situació va canviar 
radicalment, com a conseqüència del "boom" turístic, el qual va suposar un 
desenvolupament econòmic sense precedents a la història de l'illa. 

El municipi d'Eivissa compta amb 11 quilòmetres quadrats de superfície. 
Tot i  ser el de menys extensió de l'illa, concentra més d'un 40% de la
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població -prop de 50.000 habitants. La part alta de la ciutat -Dalt Vila- i el port constitueixen el 
nucli originari de la ciutat, que durant les últimes dècades ha experimentat un creixement molt 
ràpid, com es pot apreciar a les àrees d'expansió, principalment  la zona de l'Eixample. El 1999 
diversos béns patrimonials de la ciutat d'Eivissa varen ser declarats per la UNESCO com a Patrimoni 
de la Humanitat. Es tracta del recinte emmurallat de la ciutat i la necròpoli púnica del Puig des 
Molins. 

Eivissa compta amb tres platges: Talamanca, ses Figueretes  i el tram inicial de la Platja d'en Bossa. 
Així mateix, s'ha de destacar l'existència de dues zones humides, ses Feixes del Prat de Vila i ses 
Feixes de Talamanca, d'important valor ecològic. El municipi d'Eivissa disposa de més de 20.000 
places turístiques. Per la seua condició de capital insular, alberga edificis públics com el Consell 
Insular d'Eivissa (òrgan d'autogovern insular), l'Oficina de l'Administració General de l'Estat, diverses 
delegacions de conselleries del Govern de les Illes Balears, així com l'hospital públic de Can Misses.
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L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

La Constitució espanyola estableix que l'administració i govern dels municipis 
correspon als ajuntaments, integrats per l'alcalde o alcaldessa i els regidors 
o regidores . Es tracta de la institució més pròxima a la ciutadania, i els seus 
membres són elegits pels veïns del municipi mitjançant eleccions cada quatre 
anys. El nombre de regidors/es elegits/des és proporcional al d'habitants 
del municipi. En el cas de l'Ajuntament d'Eivissa la Corporació municipal 
està integrada per 21 regidors. El màxim òrgan de debat i decisió de 
l'Ajuntament és el Ple, integrat per tots els regidors i regidores. La gestió 
dels assumptes municipals correspon a l'equip de govern, integrat per 
l'alcalde/essa i els regidors o regidores que aquest designa per a les diferents 
àrees. Actualment existeixen les següents regidories: 

· Hisenda, Serveis Generals, Comunicació i Cooperació. 971 305022. 
· premsa@eivissa.es 
· Benestar Social i Recursos Humans. Telèfon 971 310601. 
· benestarsocial@eivissa.es 
· Cultura i Festes. 971 397500. cultura@eivissa.es 
· Urbanisme. 971 397503. urbanisme@eivissa.es
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· Habitatge i Nucli Històric. 971 397500. habitatge@eivissa.es 
· Turisme, Comerç i Participació Ciutadana. 971 305022. turisme@eivissa.es 
· Polítiques d'Igualtat, Normalització Lingüística i Salut Pública. 971 397500. sal@eivissa.es 
· Esports. 971 313564. esports@eivissa.es 
· Educació i Joventut. 971 397500. joventut@eivissa.es 
· Seguretat Ciutadana. 971 305022. gtpolicia@eivissa.es 
· Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà. 971 199635. mediambient@eivissa.es 

La seu oficial de l'Ajuntament d'Eivissa es troba a la plaça d'Espanya, 1, però molts dels seus 
serveis i dependències es troben situats en altres punts del municipi: oficines municipals del carrer 
de Castella, Servei d'Atenció al Ciutradá (av. d'Ignasi Wallis, 37), Comissaria de la Policia Local, 
dependències de Serveis Socials, Dipòsit Municipal de Vehicles, Centre d'Informació Juvenil, etc. 
Si desconeixeu el lloc on us heu d'adreçar per realitzar una gestió determinada és aconsellable 
telefonar prèviament al núm. 971 397500. També existeix un Telèfon d'Informació al Ciutadà 
(900713878) per a consultes, queixes i suggeriments. Una altra  font molt útil d'informació és la 
pàgina web de l'Ajuntament: www.eivissa.es.



10

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

L'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa , a través de la Regidoria de Benestar 
Social  ofereix un ventall de serveis i prestacions a la població del municipi. 
Aquestes actuacions de caràcter preventiu, de reinserció, assistencial, 
formatives i educatives formen un conjunt de serveis dirigits a la ciutadania 
que pretenen donar una major qualitat de vida als residents d'aquest municipi. 
Aquestes accions prenen forma a través d'una triple via d'intervenció, que 
es concreta amb l'atenció a la ciutadania a través de tres grans àrees relatives 
al treball social, a l'ocupació i a l'educació. 

Serveis Socials d'Atenció Primària: 
Constitueixen el punt d'accés immediat i el graó més proper d'accés al  
sistema de Serveis Socials.
El lloc on es presten és la Unitat de Treball Social (UTS), on un equip de 
professionals qualificats informa, orienta, assessora i realitza els contactes 
i gestions necessaris per facilitar solucions als problemes de caire social que 
es plantegin.
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Els serveis que ofereixen les UTS són:

1. Informació, orientació i assessorament per adequar solucions a problemes personals i familiars.
2. Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
3. Suport a persones, famílies i grups.
4. Orientació i tramitació dels diferents ajuts socials.
5. Informació sobre recursos socials per a infants, joves, gent gran, persones amb discapacitat, 
dones, etc.
6. Accés a recursos i serveis especialitzats.
7. Col·laboració amb entitats i grups del barri per buscar conjuntament solucions als problemes 
socials de la població.

Totes les persones residents a la ciutat d'Eivissa poden ser destinatàries dels Serveis Socials 
d'Atenció Primària, especialment aquelles persones, famílies i col·lectius que presentin dificultats 
en el seu desenvolupament i integració en la societat.

Per accedir-hi, només cal contactar amb la UTS que correspongui al seu domicili:

· UTS Ponent (Zona que atén: ses Figueretes, es Viver, Platja d'en Bossa, Cas Serres, Can Cifre, 
· Cas Mut i Can Escandell)
· C. de Formentera 11, baixos. Tel 971 394891. ponent.uts@eivissa.es
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· UTS Eixample (Zona que atén: l'Eixample, sa Capelleta, Puig des Molins, 
· Can Misses, sa Colomina, Can Bufí)
· C. del Fra Vicent Nicolau 7-1r pis. Tel 971 310601. eixample.uts@eivissa.es 

· UTS SA RIBA (Zona que atén: la Marina, Dalt Vila, sa Penya, plaça 
· des Parc, Vara de Rey, es Pratet, sa Blanca Dona, av. 8 d' Agost, Talamanca 
· i illa Plana.)
· Pl. de Sa Riba, 12. Tel: 971 31 32 19. sariba.uts@eivissa.es

A més d'aquests serveis generals hi ha serveis d'atenció a col·lectius i programes 
complementaris que es troben dins de l'atenció més específica, i actuen 
sobre demandes concretes de la ciutadania. Van dirigits a determinats 
sectors de la població (infància,  joves,  col·lectius d'immigrants, tercera 
edat...) que requereixen una atenció especialitzada. 

Per obtenir més informació es poden dirigir a les unitats de treball social o 
als serveis específics com:

Eivissa Ocupació: 
És un servei específic que integra diferents actuacions orientades a millorar 
el nivell d'ocupabilitat i qualificació laboral dels ciutadans  per tal de garantir
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el seu accés al mercat laboral.
A aquest servei hi pot accedir qualsevol persona empadronada al municipi que desitgi millorar la 
seua formació ocupacional o accedir a un lloc de feina més qualificat del que ve desenvolupant, 
així com per tal d'incorporar-se al mercat laboral en el supòsit d'estar a l'atur. També s'hi poden 
adreçar aquells empresaris o empresàries que necessitin cobrir llocs de feina vacants.
Av. d'Espanya 93-95.  Tel. 971 39 48 40. seo@eivissa.es 

Escola taller: 
Constitueix un programa d'ocupació i formació que té com a finalitat la inserció laboral de joves 
menors de 25 anys en situació d'atur. Es procura la seua qualificació en alternança amb la pràctica 
professional en ocupacions relacionades amb la recuperació o promoció del patrimoni artístic, 
històric, cultural o natural i la rehabilitació de l'entorn urbà del medi ambient i millora de les condicions 
de vida dels ciutadans.
C. d'Aubarca, 22, baixos. Tel: 971 19 43 31. escolataller@eivissa.es 

Tallers ocupacionals: 
Dirigits a majors de 25 anys en atur, es dóna prioritat a les dones majors de 45 anys, persones 
aturades de llarga durada o persones amb problemes d'integració en el mercat laboral. Els 
treballadors o treballadores participants adquireixen formació professional i pràctica laboral mitjançat 
la rehabilitació d'obres o serveis d'utilitat pública i interès social
C. d'Albarca, 22, baixos. Tel: 971 19 43 31. tallerocupacio@eivissa.es
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Servei de Promoció de l’Autonomia i Atenció a la Dependència: 
Conjunt d'actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment 
de l'autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o 
social i promoure condicions favorables en les relacions familiars i de 
convivència, per tal de contribuir a la integració i permanència de les persones 
en el seu entorn habitual, mitjançant l'adequada intervenció i suport de tipus 
personal, psicosocial, domèstic, educatiu i assistència. 
Les persones destinatàries amb caràcter prioritari seran totes aquelles 
persones majors amb dificultats d'autonomia personal, persones amb 
discapacitats definitives o temporals que afectin la seua autonomia personal 
i famílies o nuclis de convivència amb situacions relacionals conflictives, 
famílies desestructurades o multiproblemàtiques amb menors en situació 
de risc social.
Unitat de Treball Social Eixample: Servei de Promoció de l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència.

Centre d'Acolliment Municipal: 
Centre destinat a persones sense sostre o transeünts en situació de necessitat, 
on se'ls ofereix alimentació i allotjament durant un període determinat, amb 
un servei d'informació i assessorament orientats a la reinserció social. Les 
atencions que ofereix són:
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	· Servei d'acollida, menjador, dutxa, bugaderia i consigna.	
· Aprenentatge d'hàbits de convivència i higiene.	
· Informació general, informació de recursos i orientació laboral.	
· Assessorament i contenció a les persones amb especials 	
· dificultats.

C. de Carles III 27, 3r pis. Tel. 971 19 09 66.

Programa municipal d'atenció a l'immigrant:
Està constituït com a eix transversal a les diferents regidories de l'Ajuntament on es treballa de 
forma coordinada i integral per posar en marxa diverses accions que afavoreixen la integració de 
la població immigrada i la convivència comunitària. Es vol facilitar la incorporació de la persona 
immigrant en el teixit social on interactuen les diferents comunitats.
Des d'aquest programa s'impulsen diverses actuacions: prestacions i actuacions d'inserció 
sociolaboral, normalització escolar, formació d'adults, programes de sensibilització i de cooperació 
social, etc.
Destaca el programa de mediació intercultural que desenvolupa accions individuals, de grup i 
comunitàries per facilitar la integració socioeducativa dels fills i filles de les famílies procedents de 
països no comunitaris així com amb la resta dels membres del nucli familiar per facilitar la seua 
integració sociocultural.
C. de Formentera, 11. Tel. 971 39 48 91.
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COM MANTENIR NETA LA CIUTAT
El servei de neteja viària i de recollida de residus és una competència de 
l'Ajuntament d'Eivissa, que es du a terme mitjançant l'empresa Cespa. 
Aquest servei inclou diverses tasques:

· Per una banda, la recollida dels residus domèstics, que s'han de 
dipositar als contenidors que es troben al carrer dins bosses de plàstic. 
Existeixen dos tipus de contenidors: els anomenats soterrats, de color 
gris amb un forat que serveix per acumular els fems baix terra per així 
ocupar menys espai i produir menys olors, i els de superfície, també de 
color gris però molt més gran. L'objectiu és que en un futur tots els 
contenidors en superfície siguin substituïts per contenidors soterrats. 
L'horari per dipositar els residus en aquests contenidors és de 21 a 23 
hores de dilluns a diumenge.
· En segon lloc, l'Ajuntament ofereix un servei de recollida selectiva per 
tal que determinats materials es puguin reciclar. Existeixen tres contenidors 
diferents que es poden diferenciar pel seu color: el blau, per a paper i 
cartó; el verd, per al vidre; i el groc, per a plàstics i altres envasos. 
Aquests materials es poden dipositar al contenidor a qualsevol hora.
· Finalment, els comerços tenen a la seua disposició un servei diari de 
recollida de paper i cartó per facilitar el reciclatge.
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Tots les restes industrials de grans empreses, palets d'obra, restes de poda d'arbres, etc., s'han 
de portar directament a l'abocador de Ca na Putxa, situat a Cala Llonga.
També existeix un servei de recollida de mobles antics i diversos estris a domicili que es pot 
concertar trucant al telèfon 971-191175.
Deixalles és una altra empresa dedicada a la recollida de mobles i estris varis. Després de restaurar-
los es posen novament a la venda a preus assequibles per a tothom. Per a més informació es pot 
trucar al 971-191118. 
A més, l'Ajuntament posa a disposició de tots els propietaris de cans els pipi-cans, uns elements 
dispensadors de bosses per recollir els excrements dels animals. Es troben als llocs de major 
afluència del municipi.

Per a mantenir en millor estat la ciutat, és important no deixar vehicles abandonats, no llençar 
escombraries al terra i no provocar fortes remors. 

Per a qualsevol queixa o consulta es pot contactar amb el departament de Medi Ambient de 
l'Ajuntament d'Eivissa. (C. de Carles III, 4t- 6a. Tel. 971 19 96 35)
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SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS

L'Ajuntament d'Eivissa compta amb diverses instal·lacions culturals i una 
àmplia programació  amb espectacles i esdeveniments per a tots els públics.
Can Ventosa és el principal espai cultural de la ciutat. Es troba situat a 
l'avinguda d'Ignasi Wallis, 26. Disposa d'un gran escenari, amb capacitat 
per a 450 espectadors, on se celebren concerts, projeccions cinematogràfiques 
i muntatges teatrals i de dansa. Al mateix edifici s'ubica la Biblioteca Municipal, 
a la qual també es pot accedir pel carrer de Felip II. A la planta baixa es 
troba el servei de préstec, l'hemeroteca per consultar la premsa diària i les 
seccions infantil, juvenil i local (Pitiüses i Balears). La Biblioteca també disposa 
d'un espai per als nadons, la bebeteca , adreçada a infants de 0 a 6 anys. 
A la planta superior es troben ubicades les obres de referència (enciclopèdies, 
diccionaris i atles) així com la sala d'adults. Cal destacar la mediateca amb 
equips de música, televisors, vídeo, DVD...  La Biblioteca també disposa de 
servei lliure i gratuït d'internet. El seu horari és de dilluns a divendres de les 
9.30 a fins a les 13.30 hores i de les 16 fins a les 21 hores i els dissabtes 
de les 10.15 fins a les 13.15 hores. En els mesos de juliol i agost l'horari és 
de dilluns a divendres de les 8 fins a les 14 hores. 
Els  telèfons d'informació de  Can Ventosa són el 971.310.111 i el 971.310.212
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L'Arxiu Històric Municipal i l'hemeroteca es troben al carrer de Pere Tur, 1, tel. 971 305.022. L'arxiu 
compta  amb seccions especials procedents de donacions i dipòsits, biblioteca auxiliar i arxiu 
d'imatge. Aquest darrer custodia tant material fotogràfic original com editat en forma de postals, 
així com la col·lecció de caricatures de Josep Costa "Picarol" .
Periòdicament, l'arxiu organitza exposicions del seu fons combinat o no amb material de la biblioteca 
i de l'hemeroteca i anualment publica un llibre que divulga part d'aquest fons.
A l'hemeroteca es poden consultar diaris del segle XIX, així com la col·lecció completa del "Diario 
de Ibiza" des de l'any 1895. 
El Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE) es troba situat a Dalt Vila, Eivissa,  a la ronda de 
Narcís Puget, s/n, des que es va fundar l'any 1964. Aquí es poden visitar diferents exposicions al 
llarg de l'any. El seu telèfon es 971.302.723.

El principal complex esportiu del municipi es troba al barri de Can Misses. Compta amb una pista 
d'atletisme de 6 carrers i 400 metres de corda, dotada d'il·luminació, vestidors, pista de fúting, 
fotofinish i grades per a 1.500 persones. Es completa amb un camp de futbol de 105 x 68 m i 
amb capacitat per a 4.500 espectadors.
A Can Misses també es troben les piscines cobertes i climatitzades: una de 25 x 12'5 m amb 6 
carrils i una altra d'ensenyament (12 x 8) per als més petits. Al costat, a més d'un parc infantil, es 
pot gaudir d'una pista de futbol sala de gespa artificial i una altra de bàsquet de ciment i il·luminada. 
Per altra banda, hi ha un camp de futbol de gespa artificial, de 92 x 60 m amb vestidors i il·luminació.
Molt a prop de Can Misses, a Can Cantó, existeix un altre camp de futbol. És de gespa artificial i 
té unes mides de 100 x 60 m. Disposa de vestidors, il·luminació i grades per a 600 persones.
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L'Ajuntament també disposa de dos poliesportius coberts: un a Es Pratet i 
un altre a Es Viver.
El primer, ubicat a l'avinguda d'Ignasi Wallis, té una pista sintètica de 44 x 
23 m. El segon, amb pista de parquet de 46 x 24 m ofereix activitats com 
gimnàstica de manteniment, ioga o capoeira. 

Altres instal·lacions municipals són la pista poliesportiva de sa Bodega (c. 
de Canàries) de 45 x 30 m de superfície sintètica amb vestidors i el Skate 
Park situat devora GESA, que permet patinar a l'aire lliure.

Als barris també es pot practicar l'esport. Cas Serres compta amb una pista 
de futbol de gespa artificial amb vestidors. Platja d'en Bossa compta amb 
una pista poliesportiva de 45 x 25m de gespa artificial. A Ca n'Escandell hi 
ha una altra pista poliesportiva de 45 x 25 m també de gespa artificial  i, per 
últim, les pistes de Ses Figueretes amb una de gespa artificial i una altra 
poliesportiva de 45 x 25.

Als col·legis públics i a l'institut Sa Colomina, en horari extraescolar també 
es pot practicar l'esport. Concretament activitats organitzades pels CP. Cas 
Serres, CP. Poeta Villangomez, etc.
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Per a més informació i inscripcions es pot telefonar al Patronat Municipal d'Esports al 971 313564 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 21 h.
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LES NOSTRES FESTES

Durant tot l'any a Eivissa tenim un ample ventall de festes populars que la 
caracteritzen.
La festa del Mercat Medieval es realitza el segon cap de setmana del mes 
de maig on el nucli antic de la ciutat d'Eivissa, Dalt Vila, es transforma en 
un mercat medieval on hi ha lloc per a venedors ambulants, nobles, faquirs, 
encantadors de serpents o joglars. 
Els carrers de Dalt Vila s'adornen amb teles i banderes, recordant l'Eivissa 
Medieval d'anys passats. Al mateix lloc s'habiliten llocs de venda de tot tipus 
de productes artesans procedents de les citades cultures, inclosa la tradicional 
eivissenca.
Durant tot el cap de setmana moltes persones visiten els mercats i participen 
en els més diversos espectacles d'animació i activitats. Les més destacades 
són: el teatre medieval, la falconeria, el tir amb arc o les danses àrabs. També 
s'organitzen concerts de música coral a les esglésies de Dalt Vila, exhibicions 
de folklore al claustre del segle XVI de l'Ajuntament i altres espectacles 
culturals. .
Cal destacar que en aquesta festa participen prop de 130 artesans i uns 40 
actors i que progressivament s'estan incloent al programa actes de caire
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més cultural que, juntament amb els purament lúdics, intenten aprofundir una mica més en la 
història de la nostra ciutat.

El Carnaval es una festa molt destacada en les festes de la ciutat. La tradició d'aquesta festa és 
vestir-se amb qualsevol indumentària quedant de la manera més irreconeixible possible per passejar 
per tots els carrers de la ciutat. Grans i petits posen ales a la seua imaginació amb la finalitat de 
poder ser els guanyadors de la carrossa, comparsa d'adults, comparsa escolar...
Els dies del carnaval comença un dijous i finalitza un dimarts. Tothom s'encarrega de posar color 
i alegria a la gent i als carrers. Quan acaba la rua, la festa continua al passeig de Vara de Rey amb 
música i ball.

La Nit de Sant Joan és una festa nocturna màgica a la nostra illa que inclou un gran espectacle 
on el protagonista és un concurs de foguerons, el ball i la degustació dels macarrons de Sant Joan. 
Se celebra el 23 de juliol.

Cada 16 de juliol les Festes de la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners, són protagonistes 
a les Illes Pitiüses. La celebració comença amb una missa. A continuació, la Mare de Déu del 
Carme es trasllada a un vaixell pesquer que parteix acompanyat per desenes d'embarcacions i 
es llança una corona de llorer com a ofrena  a la Mare de Déu. Quan es torna a l'estació marítima 
comença la processó terrestre que té com a destinació final l'església de Sant Elm.
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Durant la primera quinzena del mes d'agost, la ciutat d'Eivissa es vesteix de 
gala per celebrar les seues Festes Patronals. El programa que engloba les 
activitats que es porten a terme durant aquestos dies consta de dues parts: 
una primera de caire tradicional i una segona que varia cada any i que tracta 
d'incloure espectacles moderns i punters.
Les festes són el 5 d'agost amb la celebració de Santa Maria. El 6 d'agost 
és el dia de Sant Salvador, i el 8 d'agost  les festes acaben amb la festivitat 
de Sant Ciriac amb un castell de focs artificials.
Les festes de Nadal es desenvolupen durant el mes de desembre i principis 
de gener i tots els carrers de la ciutat s'il·luminen amb diferents motius 
nadalencs. L'Ajuntament d'Eivissa organitza un programa de festes, construeix 
i inaugura un pessebre, organitza música en viu i xocolata per a tothom. El 
mes de gener s'anuncia l'arribada del Reis Mags d'Orient, concretament el 
5 de gener, on els més petits aprofiten per rebre els Reis esperant que els 
portin molts de regals que prèviament han demanat mitjançant una carta.
A més, durant tot l'any tots els barris de la ciutat d'Eivissa  organitzen les 
seues  pròpies festes amb balls, actuacions i competicions diverses, i focs 
artificials.
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TRÀMITS MÉS HABITUALS
TRÀMITS D'ARRIBADA

EMPADRONAMENT
Breu descripció del servei: Inscripció en el municipi com ciutadà de ple dret.
Lloc: Servei d'Atenció al Ciutadá (SAC)
Av. d'Ignasi Wallis, 37, baixos
Telèfon: 971 806767
Horari: De dilluns a divendres 9 a 14 h
Documentació: 	

· Full del padró degudament complimentat	
· Original i fotocòpia del DNI, passaport o NIE	
· Original i fotocòpia de l’escriptura de propietat de l'habitatge i/o contracte de lloguer	
· Autorització del propietari per empadronar-se (en cas de no ser titular del contracte

Cost aproximat: Gratuït



26

TARGETA SANITÀRIA
Breu descripció del servei: Accés a l'atenció sanitària gratuïta del Servei de 
Salut de les Illes Balears
Adreça: A un dels centres de Salut de la ciutat, C.S. Es Viver o C.S. Can 
Misses.
Telèfon: 971 39 01 00 - Unitat central de targeta sanitària
Horari: De 9 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Períodes de sol·licitud: de dilluns a divendres a qualsevol centre de Salut del 
municipi.
Requisits d'accés: Empadronament al municipi
Documentació: 	

· DNI/NIE/Passaport	
· Si es té, targeta d'una altra C.A.	
· Número d'afiliació a la Seguretat Social.	
· Menors d'edat: Document P1 que s'expedeix a l'oficina de la 		
· Seguretat Social de l'av. d'Espanya, 57, baixos	
· Llibre de família

Cost aproximat: Gratuït
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ESCOLARITZACIÓ
Adreça: Centres d'Educació primària i Secundària del municipi on es recullen les sol·licituds que 
cal presentar
Telèfon de la Conselleria d'Educació: 971 31 01 04
Horari: De 9 a 14 h
Requisits d'accés: Empadronament al municipi
Documentació: 	

· Fotocòpia del llibre de família	
· DNI, NIE o passaport de l'alumne	
· Còpia del DNI, NIE o passaport del pare i mare o tutor	
 (La documentació presentada ha d'anar acompanyada dels originals perquè pugui 	     

 	   ser compulsada.)	
· Per a la Baremació:	
· Acreditació de domicili familiar o del lloc de treball	
· Acreditació de germans al centre	
· Acreditació de les rendes anuals	
· Acreditació de família nombrosa	
· Acreditació de discapacitat de l'alumne, del pare, la mare, dels germans o del tutor	
· Acreditació de malaltia crònica de l'alumne

Cost aproximat: gratuït
Períodes de sol·licitud: Aproximadament el mes d'abril
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CANVI DE TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT
Breu descripció del servei: El punt de servei permet fer el canvi de titularitat 
del contracte de subministrament elèctric, així com la recerca d'una factura 
extraviada i d'altres gestions.
Adreça: Punt de servei Gesa-Endesa. C. de Vicent Serra Orvay, 14,  baixos 
Telèfon: 971 31 84 22 / 902 500 902
Horari: 9-14 h i de 17-20 h
Documentació: 	

· Número de contracte	
· Lectura del comptador	
· Còpia del DNI o NIE	
· Telèfon de contacte

Cost aproximat: Dipòsit de fiança segons contracte
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CANVI DE TITULAR DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Adreça: C. de Sant Cristòfol, 24, baixos
Telèfon: 902 18 60 18
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i dissabte de 9 a 12 h
Documentació:	

· Fotocòpia del DNI o NIE	
· Fotocòpia de l'escriptura de propietat	
· Si es vol domiciliar el pagament, el número de compte corrent.

Cost aproximat: Gratuït

Telèfon
Breu descripció del servei: Procés estàndard per donar d'alta una línia de telefonia bàsica. Només 
s'admet la gestió via telefònica o bé a través d'internet a www.telefónica.es 
Telèfon: 1004
Horari: 24 hores al dia
Documentació: 	

· Adreça de la instal·lació de la nova línia	
· Si es vol domiciliar el pagament, el número de compte corrent.	
· Número del DNI o NIE del titular

Cost aproximat: 79¤
Períodes de sol·licitud: Els 365 dies de l'any.
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ALTRES TRÀMITS 
SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL DNI/PASSAPORT
Adreça: Comissaria de la Policia Nacional. Av. de la Pau s/n.
Telèfon: 971 39 88 31
Horari:  De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Documentació: 	

· Per al DNI: Una fotografI de 32x26 mm. 	
· Cost aproximat: 6.80 ¤	
· Per al passaport: Una fotografI. 	
· Cost aproximat: 17.20 ¤	
· Certificat d’enpadronament en cas de tenir que canviar l’adreça

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUIR
Adreça: C. de Vicent Serra Orvay, s/n. Edif. Olis.
Telèfon: 971 31 35 70
Horari: De 8.30 a 13.30 h de dilluns a divendres
Documentació: 	

· Imprès oficial de la sol·licitud	
· Fotocòpia del DNI o NIE en vigor, o del passaport
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	· Informe d'aptitud psicofísica	
· 1 fotografia de 32x26mm	
· Fotocòpia del permís de conduir	
· Taló foto degudament complimentat que es pot recollir a les mateixes oficines de trànsit 	
· o bé al centre mèdic que expedeix l'informe d'aptitud psicofísica

Cost aproximat: 18'20¤

ACCÉS A GUARDERIES PÚBLIQUES
ESCOLETA MUNICIPAL
Adreça: C. de Fra Vicent Nicolau, 7, baixos
Telèfon: 971 31 04 64.
Horari: De 9 a 14 h
Requisits d'accés: Imprès de sol·licitud degudament complimentat
Documentació obligatòria: 	

· Certificat d'empadronament de la unitat familiar	
· Fotocòpia de totes les pàgines escrites del llibre de família i original	
· Fotocòpia del DNI/NIE o passaport dels pares	
· Existeix documentació optativa que es pot adjuntar per tal d'obtenir més puntuació 		
· per a la baremació de la sol·licitud. Sol·licitar informació a l'escoleta.

Cost: Segons la baremació establerta per situació econòmica i familiar.
Períodes de sol·licitud: normalment durant el mes de maig.
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Breu descripció del servei: Centre educatiu adreçat a infants en edats compreses 
entre els 0 i 3 anys.

ESCOLETA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA
Adreça: C. de Felip Curtois i Valls 4/6 Cas Serres
Telèfon: 971 39 03 69
Horari: De 9 a 14 h
Requisits d'accés: Imprès de sol·licitud degudament complimentat que 
s'entrega a l'escoleta o a la seu del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
Documentació obligatòria: 	

· Certificat d'empadronament de l'infant	
· Fotocòpia de totes les pàgines escrites del llibre de família

 	 · conjuntament amb l'original.
Existeix documentació optativa que es pot adjuntar per tal d'obtenir més 
puntuació per a la baremació de la sol·licitud. Sol·licitar informació a l'escoleta.
Cost: Segons la baremació establerta per situació econòmica i familiar.
Períodes de sol·licitud: normalment durant el mes de maig.
Breu descripció del servei: Centre educatiu adreçat a infants en edats compreses 
entre els 0 i 3 anys.
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INSCRIPCIONS A L'OFICINA DEL SOIB
Breu descripció del servei: Obtenció de la targeta de demandant de feina.
Adreça: C. d'Isidor Macabich, 57, baixos
Telèfon: 971 30 00 12
Horari: De 9 a 14 h
Requisits d'accés: Ser major de 16 anys
Documentació: DNI/NIE
Cost: Gratuït

DECLARACIÓ DE LA RENDA
DELEGACIÓ D'HISENDA
Adreça: Agència Tributària. C. de Bartomeu Rosselló, 21
Telèfon: 971 31 86 50
Horari: De 9 a 14 h. Mesos de maig i juny
Requisits d'accés: Sol·licitar per telèfon cita prèvia al número 901 22 33 44
Documentació: Dades fiscals corresponents a l'exercici de l'any anterior
Cost aproximat: gratuït
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SERVEI DE RENDA ÀGIL DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I 
FORMENTERA
Adreça: Av. d'Espanya, 49
Telèfon: 971 19 59 00
Telèfon de cita prèvia: 900 700 012. Horari de 9 a 19 h
Horari: 9 h a 14 h. Mesos de maig i juny
Requisits d'accés: Sol·licitar cita prèvia
Documentació: Cal aportar les dades fiscals ja que aquest servei no té accés 
a la base de dades del Ministeri d'Economia i Hisenda.
Cost: Gratuït
Períodes de presentació: de l'1 de maig fins al 30 de juny de l'any corrent

PAGAMENT DE TAXES MUNICIPALS
Adreça: C. de Castella, 19, 1r
Telèfon: 971 30 04 51
Horari: De 9 a 14 h
Documentació: NIF o CIF o factura del darrer any
Per pagament a través del banc o caixa, cal adreçar-se a una entitat bancària 
amb l'avís de pagament que es rep al domicili
Períodes d'abonament: De l'1 de juliol al 31 d'agost
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ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA
Adreça: Col·legi d'Advocats. C. d'Aragó, 67
Telèfon: 971 39 46 34
Horari: Dll-Dx-Dv de 9 a 11 h
Requisits d'accés: Via Penal i Civil: no supera el doble del S.M.I.
Via laboral: sense límit d'ingressos
Documentació: A la primera cita es concreta la documentació necessària que cal aportar segons 
la situació plantejada
Cost: Gratuït

ACCÉS A SERVEIS SOCIALS
Breu descripció del servei: Atenció a la ciutadania del municipi que presenta alguna problemàtica 
social, econòmica o familiar
Adreça: U.T.S Eixample. C. del Fra Vicent Nicolau, 7, 1r. Tel. 971 31 06 01
Adreça: U.T.S Sa Riba. Pl. de Sa Riba, 12. Tel: 971 31 32 19 - sariba.uts@eivissa.es
Adreça: U.T.S Ponent. C. de Formentera, 11, baixos. Tel. 971 39 48 91
Horari d'atenció al públic: De 9 a 14 h
Requisits d'accés: Residir al municipi d'Eivissa
Documentació: DNI, NIE o Passaport
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BONIFICACIONS MUNICIPALS:
Breu descripció del servei: Reducció de les taxes municipals per situació de 
família nombrosa, persones discapacitades i pensionistes
Telèfon: 971 30 39 05
Horari: Hivern de 9 h a 14 h. Juliol i agost de 8.30 h a 13.30 h
Requisits d'accés: Ser pensionista o bé família nombrosa
Documentació:

Per reduccions en els impostos de béns immobles, cal presentar el 
carnet de família nombrosa, ser titular del pis de la residència de la família 
i que l'import de l'immoble no superi els 70000¤ de l'import cadastral. 
La bonificació pot ser del 90%.
Per reducció del 100% de l'impost de circulació per a persones amb 
discapacitat amb grau igual o superior al 33% cal presentar el certificat 
del grau de discapacitat i les dades del vehicle. Aquesta reducció només 
és vàlida per a un sol vehicle.
Per reducció de la taxa de fems d'immobles, cal ser pensionista i que 
els ingressos de la renda per càpita de la unitat familiar no superi l'import 
del S.M.I establert anualment.

Les sol·licituds cal presentar-les juntament amb la documentació al Registre 
d'Entrada de l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa.
Períodes de sol·licitud: Durant tot l'any
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SUBVENCIONS MUNICIPALS DE LLIBRES DE PRIMÀRIA
Breu descripció del servei: Beca econòmica de fins al 100% del cost per a la compra de llibres 
escolars de caràcter obligatori
Adreça: Presentació de sol·licituds a tots els centres de Primària públics i concertats del municipi
Requisits d'accés: Famílies del municipi d'Eivissa amb tres mesos d'antiguitat efectiva i continuada 
d'empadronament
Documentació: Recollida de la documentació al Centre Cultural Can Ventosa 
Telèfon: Centre Cultural Can Ventosa 971 31 01 11
Horari: De 9 a 14 h
Períodes de sol·licitud: Octubre/novembre

RECOLLIDA DE MOBLES
Breu descripció del servei: Servei de recollida de mobiliari domèstic que per les seues característiques 
no pot dipositar-se als contenidors de recollida selectiva
Telèfon: CESPA 971 19 11 75
Horari: Dissabtes de matinada. Requisits d'accés: Cal baixar els mobles el divendres a la nit
Cost aproximat: Servei gratuït
Períodes de sol·licitud: De dilluns a divendres 9 a 15 h i de 16 a 19 h. Estiu de dilluns a divendres 
9 h a 14 h
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TRANSPORT PÚBLIC GRATUÏT PER A PENSIONISTES
Breu descripció del servei: Carnet personalitzat que dóna accés a un bonobús 
de transport públic mensual de 40 viatges
Adreça: Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Av. d'Espanya, 49, 1r pis
Telèfon: 971 19 59 00
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 14 h
Requisits d'accés: 	

· Ser major de 65 anys	
· Menor de 65 anys amb una discapacitat del 65% o superior	
· Se beneficiari d'una pensió no contributiva o de viduïtat	
· Tenir una incapacitat permanent absoluta	
· Tenir 55 anys o més i cobrar una pensió de l'INSS	
· Residir a un dels municipis de les Pitiüses

Documentació: 	
· Obligatòria per a tots els supòsits	
· Fotocòpia del DNI/NIE on aparegui el domicili a les Pitiüses	
· Si al DNI/NIE no apareix l'adreça cal adjuntar un certificat 			
· d'empadronament	
· 2 fotos de carnet	
· Segons la situació de cada persona caldrà presentar un certificat 	
· de l'INSS on especifiqui el tipus de pensió que es percep o bé 		
· la targeta amb el grau de discapacitat
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Cost: Gratuït
Períodes de sol·licitud: Durant tot l'any. La targeta cal renovar-la anualment

TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA
Breu descripció del servei: Procediment per a l'obtenció d'un carnet que permet accedir a bonificacions 
de l'administració, descomptes de viatges, llibres...
Adreça: Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Avinguda d'Espanya, 49, 1r
Telèfon: 971 19 59 00
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 14 h
Requisits d'accés: Família de 3 o més fills, o bé famílies amb dos nens un dels quals tengui reconeguda 
una discapacitat del 65%.
Documentació: 	

· Fotocòpia del DNI dels pares, si són estrangers cal aportar el permís de residència de 	
· tots els membres de la unitat familiar

 	 · Fotocòpia del llibre de família
 	 · Certificat de convivència
 	 · Si són més de quatre fills declaració d'Hisenda
 	 · Si hi ha separació s'ha d'aportar el conveni regulador i si hi ha divorci, fotocòpia de la 	

· sentència
 	 · Si és per a famílies amb un fill amb discapacitat, s'ha d'aportar el certificat de la 			

· discapacitat del menor
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Cost aproximat: Gratuït
Períodes de sol·licitud: Durant tot l'any

ACCÉS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Breu descripció del servei: Accés gratuït als serveis de biblioteca, d'hemeroteca, 
bebeteca, fons infantil i juvenil, servei gratuït d'internet, mediateca i fons 
local.
Adreça: Espai Cultural Can Ventosa. C. d'Ignasi Wallis, 26
Telèfon: 971 31 01 11
Horari: 
· Hivern, de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 21 h; 	
dissabtes de 10.15 a 13.15 h
· Estiu (juliol i agost): De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h
Requisits per ser-ne soci: Cal estar empadronat a qualsevol municipi de l'illa
Documentació:	

· Per a residents al municipi d'Eivissa: Fotocòpia del 				
· DNI/NIE/passaport. 2 fotos carnet	
· No residents al municipi d'Eivissa: Certificat d'empadronament 	
· o còpia del contracte de feina o del contracte de lloguer. 2 fotos carnet

Cost: Gratuït
Períodes de sol·licitud: Durant tot l'any
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TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Breu descripció del servei: Targeta gratuïta d'aparcament d'àmbit nacional i europeu que permet 
estacionar als espais reservats per a persones amb discapacitat.
Adreça: U.T.S Eixample. C. del Fra Vicent Nicolau, 7, 1r pis
Telèfon: 971 31 06 01
Horari: De dilluns a divendres 9 a 14 h
Requisits d'accés: Persones amb una discapacitat del 33% o superior amb mobilitat reduïda
Documentació: 	

· Instància degudament complimentada	
· Dictamen de mobilitat reduïda, tramitat per la DGSS	
· Fotocòpia acarada del DNI/NIE en vigor	
· Dues fotografies de carnet

Cost aproximat: Gratuït
Períodes de sol·licitud: Durant tot l'any
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INSCRIPCIÓ AL REGISTRE CIVIL D'UN/A FILL/A
Adreça: C. d'Isidor Macabich, 4, 1r
Telèfon: 971 31 04 35
Horari: 9 a 13.30 h
Requisits d'accés: Quan el fill o la filla hagi complert 24 h de vida
Documentació: 	

· Qüestionari de declaració de naixement del centre hospitalari i 		
· el full d'estadística (documentació que entrega l'hospital)	
· Si és família monoparental cal que hi vagi la mare	
· Si la parella no està casada cal que hi vagin la mare i el pare	
· Si la parella està casada cal que hi vagi un dels dos cònjuges 		
· amb el seu DNI/NIE/passaport i el llibre de família

Cost: Gratuït
Períodes de sol·licitud: 24 hores després del naixement del fill o la filla fins a 
8 dies naturals després del naixement
En cas que hagi estat per cesària el període arriba fins als 20 dies naturals 
després del naixement

Nota: la documentació requisa, les dades dels serveis i els requisits d'accés 
poden experimentar variacions per decisió del propi servei.
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GUIA DE BONES CONDUCTES
· Hem de respectar el mobiliari urbà
· Els cans han d'anar fermats i no han d'embrutar la ciutat
· Hem d'ajudar a les dones embarassades i les persones majors
· El carrer es creua pel pas de vianants
· Hem de respectar les zones per a no fumadors
· Hem de respectar les cues
· Hem de respectar els senyals de trànsit i no aparcar en zones indegudes
· Entre tots hem de mantenir net el carrer
· Les flors són de tots
· Tots els nens han d'anar a escola
· Hem d'eradicar les actituds violentes, racistes i sexistes
· Homes i dones tenen els mateixos drets
· Cal recordar que a partir de les 23 h cal evitar els sorolls molestos dins la ciutat

Hem de respectar el mobiliari urbà

Els cans han d'anar fermats i no 
han d'embrutar la ciutat

Hem d'ajudar a les dones 
embarassades i les persones majors

El carrer es creua pel pas de vianants

Hem de respectar les zones 
per a no fumadors

Hem de respectar les cues

Hem de respectar els senyals de 
trànsit i no aparcar en zones indegudes

Entre tots hem de mantenir net el carrer

Hem de respectar els parcs i jardins

Tots els nens han d'anar a l’escola

Hem d'eradicar les actituds violentes,
racistes i sexistes

Homes i dones tenen els mateixos drets

Cal recordar que a partir de les 23 h 
cal evitar els sorolls molestos dins la ciutat
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DIRECTORI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Direcció Insular de 
l'Administració General 
de l'Estat a Eivissa i 
Formentera

Passeig de Joan 
Carles I s/n. 
(Casa del Mar)

Telèfon: 971 98 90 55

Fax: 971 31 71 54

OFIM - Oficina de 
Informació a l’Inmigrant 
del Consell d’Eivissa

C/ de Cosme Vidal 
Llàser, s/n (Edifici 
C.A.D.)

Telèfon: 971 19 56 17

Fax: 971 19 56 31

Delegació de la 
Conselleria 
d’Educació

Via Púnica, 23, planta 
baixa

Telèfon: 971 31 01 04

Fax: 971 19 33 62

Ajuntament d'Eivissa - 
Servei d'Atenció a la 
Ciutadania

Av. d'Ignasi Wallis, 37, 
baixos

Telèfon: 971 19 37 71

Fax: 971 19 49 27
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Oficina de l'Institut 
d'Innovació Empresarial 
de les Illes Balears

Av. d'Espanya, 49 Telèfon: 971 19 54 72

Fax: 971 30 74 16

IB-Salut (Hospital 
Can Misses)

C. de Corona, s/n Telèfon: 971 39 70 00

Consell Insular Av. d'Espanya, 49 Telèfon: 971 19 59 00

Hisenda Av. de Bartomeu 
Rosselló, 21

Telèfon: 971 31 86 50

Fax: 971 19 28 18

Jutjats Av. d'Isidor Macabich, 4 Telèfon: 971 31 65 56

Comissaria de Policia Av. de la Pau, s/n Telf: 091 / 971 39 88 31

Fax: 971 30 66 18
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PREGUNTES I RESPOSTES

1. Per què serveix empadronar-se? On puc fer-ho?

Empadronar-se serveix per gaudir de beneficis socials com per exemple 

accés a la sanitat pública, als serveis socials i al sistema educatiu. Els serveis 

d'empadronament de la ciutat d'Eivissa estan situats a les oficines del Servei 

d'Atenció al Ciutadá, a l'av. d'Ignasi Wallis, 37.

2. He canviat de domicili, he de fer alguna gestió?

La primera cosa que has de fer és empadronar-te al domicili on vius 

actualment, comunicar-ho al teu centre de salut, i així, a tots els serveis i 

recursos que calguin. Si ets estranger extracomunitari, és obligatori que ho 

notifiquis a la Delegació de Govern (vegeu guia de recursos).

3. Quins tipus de serveis d'assistència i/o suport  familiar i social hi ha al municipi 

d'Eivissa? (IBAS, Oficina de la Dona, Serveis de Protecció de Menors, Serveis 

Socials d'Atenció Primària...)

Per a obtenir aquesta informació pot dirigir-se a qualsevol de les UTS de
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l'Ajuntament, on l'informaran de l'ubicació d'aquestos recursos i els serveis que ofereixen.

4. Acab d'arribar a Eivissa per viure-hi. Hi ha algun servei on em puguin donar assessorament general?

L'Ajuntament  d'Eivissa, dins el Programa d'Atenció a l'immigrant, compta amb un servei de 

Mediació Intercultural que dóna informació i suport a diverses tramitacions als nouvinguts, situat 

al carrer de Formentera,11.

5. Hi ha algun organisme oficial que m'assessori en temes d'habitatge?

Sí, l'IBAVI (Institut Balear de l'Habitatge) es troba a l'avinguda d'Ignasi Wallis, 23, 1r C, 

tel :971 303301

6. Quins tipus d'impostos he de pagar com a ciutadà/ana?

Existeixen els impostos sobre la renda i els impostos municipals. Per a més informació, vegeu 

tràmits.

7. Quins tipus d'associacions existeixen i a quines associacions em puc dirigir?

Hi ha diferents tipus d'associacions dins del municipi d'Eivissa: APIMA (Associació de pares i mares 

d'alumnes), culturals, ecològiques, esportives, juvenils, socials i veïnals. Existeix una guia específica 

d'associacions que podeu trobar a les dependències municipals, i una Plataforma Sociosanitària 

al carrer de Madrid, 52.
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8. Pot  tenir tothom accés al metge de la Seguretat Social?

Sí, per informar-vos de la  documentació a aportar i els tràmits a seguir per 

a aconseguir la targeta sanitària podeu mirar l'apartat de tràmits a les pàgines.

9. Puc tenir targeta sanitària sense tenir la targeta de residència?

L'atenció sanitària gratuïta és un dret fonamental, ha d'estar empadronat/da 

i tenir un document d'identificació (DNI, NIE o PASSAPORT).

10. Puc canviar de metge de capçalera?

Sí, per fer-ho has d'anar al teu centre de Salut amb la targeta sanitària i allà 

faran tot el procediment que pertoqui, sempre i quan el metge que vols 

tengui disponibilitat.

11. On puc registrar el naixement del meu fill o la meua filla?

T'has de dirigir al Registre Civil ubicat als Jutjats situats a l'av. d'Isidor 

Macabich, 4.(vegeu l'apartat de tràmits, pàgines...)

12. Hi ha algun tipus de prestació per fill o filla a càrrec?

L'Institut Nacional de la Seguretat Social és el que tramita aquesta prestació.

13. Quan es considera que una família és nombrosa?

Es considera família nombrosa a partir de tres fills, o dos fills, un d'ells
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discapacitat físic, psíquic o sensorial. La tramitació del llibre de família nombrosa es realitza al 

Consell Insular d'Eivissa i Formentera, a l'av. d'Espanya, 49 (vegeu l'apartat de tràmits, pàgines....)

14. On puc trobar una guarderia? Com puc accedir-hi?

El municipi d'Eivissa compta amb les guarderies públiques, l'Escoleta municipal i les escoletes del 

Consell, per a les quals hi ha un període d'inscripció per matricular-se i hi ha un número limitat de 

places. També podem comptar amb una sèrie de guarderies privades al municipi (vegeu apartat 

de tràmits, pàgines...).

15. On puc escolaritzar els meus fills o les meues filles? Puc canviar de centre escolar?

El període d'escolarització ordinari comença el mes d'abril i es realitza als diferents centres escolars 

o a la Conselleria d'Educació (via Púnica, 23, baixos) (vegeu l'apartat de tràmits, pàgines...)

16. Puc matricular a l'escola el meu fill o la meua filla durant tot l'any?

Pot matricular el seu fill o la seua filla en qualsevol moment de l'any, anant directament a la Conselleria 

d'Educació.

17. Hi ha la possibilitat de demanar un canvi d'escola?

Per demanar un canvi d'escola també s'ha de dirigir a la Conselleria d'Educació.

18. He sentit parlar de l'educació obligatòria, què vol dir? Fins a quina edat?

A tot el territori espanyol l'educació és obligatòria des dels 6 als 16 anys, encara que el/la  seu/a
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fill/a pot escolaritzar-se a partir dels tres anys.

19. Quines alternatives al sistema educatiu reglat hi ha a partir dels 16 anys?

Com alternatives al sistema educatiu reglat trobam les Escoles Taller de 

l'Ajuntament d'Eivissa i del Consell Insular d'Eivissa, que s'especialitzen en 

professions com jardineria, talla de pedra, rehabilitació del Patrimoni, etc. 

Per una altra banda, a partir de 16 anys hi ha formació prelaboral a diferents 

serveis del municipi: Servei Eivissa Ocupació, sindicats, associacions 

d'empreses, etc.

20. Hi ha algun tipus de beques a nivell educatiu?

Es pot informar a través del propi centre educatiu. També es pot dirigir a la 

Conselleria d'Educació (via Púnica, 23, baixos).

21. Hi ha algun tipus de beca per poder comprar els llibres al meu fill o la meua 

filla?

Cada any el Consistori dóna algun tipus de beca als ciutadans del municipi 

per a l'adquisició de llibres d'educació Primària. Informeu-vos de les ajudes 

disponibles al vostre Ajuntament. (consultar tràmits).També la Conselleria 

d'Educació concedeix beques dirigides a l'obtenció de llibres escolars. El
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propi centre educatiu us facilitarà la documentació informativa durant el període de presentació 

de sol·licituds de beca.

22. El meu fill o la meva filla vol fer algun tipus d'esport, on puc informar-me?

L'Ajuntament d'Eivissa compta amb el Patronat d'Esports, situat al carrer de Campanitx, 26, a 

més de comptar amb una sèrie d'instal·lacions repartides per tot el municipi (Can Misses, es Viver 

i Ignasi Wallis) on podem trobar pistes de tennis, camps de futbol, piscines, camp d'atletisme, 

camp de bàsquet... Per a més informació

23. Què és una Escola d'Estiu? Amb quines edats pots accedir a aquest recurs?

Les Escoles d'Estiu són un recurs que està dirigit a nens i nenes amb edats compreses entre 3 i 

15 anys, on fan activitats de caire lúdic, esportiu i didàctic i que s'organitzen en període estival 

(juliol i agost). Hi ha diferents escoles d'estiu, públiques i privades. Dins de les públiques es troben 

l'Escola d'Estiu municipal, Diverestiu i Aventura't. També trobam les escoles d'estiu privades, com 

la del Centre Betània. Per matricular-se en aquestes escoles d'estiu han d'adreçar-se al centre on 

es realitza l'activitat o al propi Ajuntament a principis del mes de juny.

24.  El meu fill o la meua filla presenta baix nivell acadèmic i necessita reforç escolar, on puc anar?

Hi ha diverses organitzacions que donen suport escolar, com per exemple les associacions de 

veïns (vegeu Guia d'Associacions), el Centre Betània (Caritas), Creu Roja, etc. També els centres
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escolars organitzen classes a les tardes de reforç escolar a través de les 

APIMA.

25. On puc consultar llibres de lectura?

Al municipi d'Eivissa trobam la biblioteca Municipal de Can Ventosa i també 

diferents espais que pertanyen a la xarxa de Biblioteques del Consell Insular 

d'Eivissa i Formentera (Associació de Veïns de ses Figueretes, l'Extensió de 

la UIB, la UNED, etc.)

26. A quina edat pot el meu fill o la meua filla començar a fer feina?

L'edat legal per començar a fer feina és de 16 anys sempre i quan hi hagi 

el consentiment dels pares/tutors.

27. Pot el meu fill o la meua filla accedir al mercat laboral amb el permís de 

residència?

El teu fill pot treballar sempre i quan obtengui el permís de residència i treball.

28. Som resident comunitari, què he de fer per poder treballar?

Els residents comunitaris poden treballar només presentant qualsevol 

document que acrediti que pertanyen a un país membre de la Comunitat 

Europea i tenen dues opcions per treballar:
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	· Sense NIE, per la qual cosa la retenció d'IRPF a la seua nòmina 		

· serà d'un 25%.	

· Amb NIE, que ha de ser tramitat a la Comissaria de la Policia 			 · 

Nacional i amb el qual la retenció aplicada serà la que li correspongui a qualsevol treballador.

29. On he d'anar per demanar el meu número d'inscripció a la Seguretat Social?

Has d'anar a l'administració de la Seguretat Social que es troba a l'avinguda de Pere Matutes 

Noguera, s/n.

30. Què puc fer si actualment no estic treballant (atur, cursos, centres de formació, recerca de feina...)

Si no estàs treballant la primera cosa que has de fer és anar a l'oficina del SOIB per apuntar-te a 

l'atur (vegeu l'apartat de tràmits, pàgines...). L'Ajuntament d'Eivissa compta amb  serveis i programes 

específics que donen cursos formatius, informació i orientació laboral, etc.,  relacionats amb l'àmbit 

laboral (Servei d'Eivissa Ocupació).

31. Si tinc un accident laboral, què he de fer?

Una vegada que tenguis la baixa laboral si vols informar-te sobre les prestacions existents has de 

dirigir-te a l'Institut de la Seguretat Social, a l'av. d'Espanya, 57, baixos.

32. On puc informar-me per treure els permisos de residència i treball?

Et pots informar a la Delegació del  Govern: Pg. de Joan Carles I, 11; al Centre d'Informació de
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Treballadors Estrangers, OFIM; i als serveis d'atenció a treballadors immigrants 

dels diferents sindicats.

33. El meu carnet de conduir està expedit al meu país, què puc fer per convalidar-

lo aquí?

L'Estat espanyol té acords bilaterals amb determinats països per canviar el 

teu carnet de conduir del teu país pel carnet espanyol. Per saber quin procés 

has de realitzar per a aquesta tramitació has de dirigir-te a les oficines de 

Trànsit, al carrer de Vicent Serra Orvay ,s/n, edif.Olis.Tel:971313570.

34. Per convalidar els meus estudis realitzats fora de l'Estat espanyol, on he d'anar?

Per convalidar els estudis realitzats fora de l'Estat espanyol t'has de dirigir 

a la Delegació de Govern, situada a la Casa del Mar.

35. Un membre de la meua família té una discapacitat (física, psíquica o sensorial) 

i no sé què fer, on puc anar per demanar orientació sobre aquest problema?

Per qüestions de discapacitat us podeu dirigir a l'IBAS, que és l'organisme 

que dóna tota la informació  sobre prestacions i és l'encarregat de valorar 

i expedir certificats del grau de discapacitat i/o minusvalidesa.
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36. Hi ha un membre dins la meua família que presenta problemes amb les drogues, què puc fer? On puc 

anar per assessorar-me?

Al Pla Municipal sobre Drogues es du tota una sèrie d'actuacions de caràcter preventiu, assistencial 

i de reinserció per donar cobertura a la problemàtica de les drogodependències  i es troba al carrer 

Ramon Muntaner, 2, baixos.

37. Hi ha la possibilitat de tenir atenció jurídica gratuïta?

Sí, podeu informar-vos a les pàgines de tràmits.




