
 

 

DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

1.- TERRITORI   

El municipi Santa Eulària des Riu és un dels cinc municipis de l’illa d’Eivissa i està format per cinc 

parròquies: 

1. Santa Eulària  

2. Sant Carles de Peralta  

3. Santa Gertrudis de Fruitera 

4. Nostra Senyora de Jesús  

5. Puig d’en Valls  

És el segon municipi més gran de l’illa d’Eivissa, situat a la part oriental d’aquesta, amb un territori total 

de 15.351,98 hectàrees (uns 154 km2) i una població aproximada de 36.605 (any 2017) habitants que 

viuen al municipi durant tot l’any. Santa Eulària posseeix l’únic riu de tota l’illa d’Eivissa, té escàs caudal y 

un curs d’11 km. 

 

 

 

  



 

 

Extensió territorial i densitat de població. Comparativa amb la resta de municipis 

Municipis Km2 Habitants 
2016 

Densitat 
(hab/km2) 
2016 

Habitants 
2017 

Densitat 
2017 

Santa Eulària 
des Riu 

153,58 36.119 235,18 36.605 238,34 

Eivissa 11,14 49.549 4.447,85 49.689 4.460,41 

Sant Josep 
de sa Talaia 

159,38 25.849 162,18 26.133 163,96 

Sant Antoni 
de Portmany 

126,8 24.478 193,04 25.290 199,44 

Sant Joan de 
Labritja 

121,66 6.070 49,89 6.139 50,46 

Total Isla 572,56 142.065 5088,14 143.856 251,25 
 

*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT. 

Clima 

El clima és càlid semiàrid de caràcter ventós. Les temperatures són elevades, amb una temperatura 

mitjana de 17,50ºC, una màxima de 25,4ºC en Agost i una mínima de 11,6ºC en Gener. Les temperatures 

de l’aigua són temperades. 

És tracta del clima típic de l’estepa local freda (BSk: classificació climàtica Köppen-Geiger per l’estepa 

freda), s’estén àmpliament pel Sud-Est peninsular i la vall de l’Ebre i, en menor extensió, en l’altiplà sud, 

Extremadura i les Illes Balears.  

Infraestructures 

Infraestrucres Santa Eulària Ntr. Sra. De Jesús Puig d'en Valls Santa Gertrudis Sant Carles 

Casa Consistorial R T T T T

Edifici Polivalent R T T T T

Biblioteca Municipal R R R R R

Centre d'Informació Juvenil R T T T T

Escola Municipal de Música R T T T T

Escola Municipal de Formació R T T T T

Punt Jove R T R T T

Institut Públic R T T T T

Col.legi Públic R R R R R

Instal.lacions Esportives R R R R R

Palau de Congressos R T T T T

Museu R T T T R

Sala d'Exposicions R T T T T

Sala de Teatre R T T T T

Estació Nàutica R R R T T

Policia Local R R T T T

CAP R R R R R

Telecentre T T R T R

Centre Cultural T R R T T



 

 

2.- POBLACIÓ 

Població total. Comparativa amb la resta de municipis 

D’acord amb les xifres de població del cens de l’any 2017, la població total al municipi de Santa Eulària 

des Riu es de 36.605 persones. És el segon municipi més poblat de l’illa d’Eivissa després d’Eivissa i té una 

densitat de població de 238,34  habitants per km2.  

 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT. 

 

Població per parròquies 

Com ja hem esmentat abans, el municipi de Santa Eulària des Riu és compon de cinc parròquies: Santa 

Eulària, Nostra Senyora de Jesús, Sant Carles de Peralta, Puig d’en Valls i Santa Gertrudis de Fruitera. Com 

és pot observa a la gràfica, la parròquia més poblada amb més del 50% de la població del municipi, 19.120 

habitants, és Santa Eulària. Seguit per Nostra Senyora de Jesús, amb 5.891 habitants. 



 

 

 

 *Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT.    

 

 

 

Evolució de la població municipal i diferenciació segons gènere. 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dona 16512 17079 17838 17737 17598 17819 17940 17990 

Home 17222 17867 18626 18452 18214 18300 18615 18517 

Total 33734 34946 36464 36189 35812 36119 36605 36457 

Diferència  1212 1518 -275 -377 307 486 -148 
 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades INE. 

Com es pot observar a la taula des de l’any 2011 la població del municipi ha augmentat en 2723 persones 

malgrat aquest augment no ha estat constant hi ha hagut anys amb descens de població 

 

En quant a la diferencia per sexes en la població a l’any 2017, aquesta es petita, encara que hi 

ha un percentatge més elevat de població masculina amb un 51%.  
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 *Font: Elaboració pròpia. Dades INE. 

 

 

Població municipal segon l’edat 

A) Població infantil (0-14 anys) 

 
0-4 5-(9) (10)-14 

 
Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

2017 1.690 1.923 1.753 

2016 1651 1938 1729 

2015 1687 1926 1702 

2014 1688 1932 1739 

2013 1666 1881 1738 

2012 1684 1732 1634 

2011 1651 1686 1556 

*Font: IBESTAT 

 

 

La població dins d’aquet segment d’edat l’any 2017, representa el 14,66%, un percentatge una mica 

inferior al 14,72% de l’any 2016. En total al municipi de Santa Eulària des Riu hi ha un total de 5.366 

infants.  
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B) Població Jove (15-29 anys) 

 
15-19 20-24 25-29 

 
Total lloc 
de 
naixement 

Total lloc 
de 
naixement 

Total lloc 
de 
naixement 

2017 1.569 1.723 2.504 

2016 1521 1722 2607 

2015 1459 1751 2710 

2014 1479 1800 2792 

2013 1534 1883 2866 

2012 1529 1847 2847 

2011 1536 1910 2816 

*Font: IBESTAT 

Com es pot deduir de les dades, la població dins d’aquet segment d’edat ha anat disminuint durant el 

últims anys. A l’any 2011 hi havia un total de 6262 habitant i a l’any 2017 hi havia 5796. La població jove, 

representa dins del municipi de Santa Eulària des Riu un 15.83% del total de població municipal. 

 

C) Població mitjana (30-49 anys) 

Des de el 2011 al 2014 aquest segment de la població anava en augment. No obstant això, al 2015 el 

habitants d’aquest segment d’edat va disminuir, encara que no notablement. Aquet segment de població 

és el més significatiu, representa al 38,87% de la població total del municipi, amb 14040 persones. Des de 

l’any 2011 ha hagut un creixement del 12,44%, amb una diferencia de 1554 persones.  

 

 
30-34 35-39 40-44 44-49 

 
Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

2017 3.428 3.982 3.731 3.082 

2016 3440 4006 3619 2975 

2015 3526 3908 3465 2951 

2014 3655 3937 3458 2928 

2013 3635 3888 3314 3025 

2012 3521 3589 3126 2840 

2011 3407 3357 3003 2719 

*Font: IBESTAT 



 

D) Població madura (50-69 anys) 

Aquest segment de la població representa l’any 2017 el 22.48% de la població del municipi, un 

percentatge una mica major que el 2016 amb el 22,28% de la població total del municipi. Amb 

8238 persones. 

 
50-54 55-59 60-64 65-69 

 
Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

2017 2.685 2.255 1.804 1.494 

2016 2612 2206 1743 1487 

2015 2572 2138 1733 1457 

2014 2576 2183 1761 1474 

2013 2556 2191 1841 1490 

2012 2506 2066 1713 1419 

2011 2407 1948 1680 1295 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT 

E) Població de més de 70 anys (70-85/+) 

La població d’aquest segment de població anava en augment des de l’any 2011 al 2013, però del 2013 al 

2014 va decréixer. Del 2014 al 2016 va créixer, superant la població de l’any 2011. Des de l’any 2011 al 

2016 es va donar un creixement del 3,63%, amb un total de 100 persones més. A l’any 2017 ha augmentat 

en 119 persones. Aquest segment de la població es el menys representatiu de tots, representa el 8.14% 

de la població total municipal. 

 
70-74 75-79 80-84 85/+ 

 
Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

Total lloc de 
naixement 

2017 1.110 694 627 551 

2016 1030 695 598 540 

2015 995 701 588 543 

2014 966 746 564 511 

2013 989 842 612 513 

2012 952 858 576 507 

2011 918 811 568 466 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT 



 

 Comparativa població 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Població Infantil 5285 5359 5315 5318 5366 

Població Jove 6283 6071 5920 5850 5796 

Població mitjana 13862 13978 13850 14404 14223 

Població madura 8078 7994 7900 8048 8238 

Població +70 anys 2956 2787 2827 2863 2982 
 

 

  

Com es por deduir de les gràfiques, la població espanyola ha anat en augment des de l’any 2011 

al 2016.  En canvi, la població estrangera, fins a l’any 2013 anava creixement. Del 2013 al 2015 

ha anat decreixent, fins al 2016 que hi hagut un petit augment de la població estrangera. 

A l’any 2016, la població estrangera representa un 28,03% de la població total al municipi de 

Santa Eulària des Riu. 

En funció de la nacionalitat, llevat els nacionals, els comunitaris són els més nombrosos, seguits 

dels llatinoamericans.  

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT 
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Any Inmigracions Emigracions Saldo 

2011 3.163 -2.104 1.059 

2012 3.522 -2.334 1.188 

2013 3.454 -2.280 1.174 

2014 3.337 -2.119 1.218 

2015 3.290 -2.240 1.050 

*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT 

 

Les darreres dades publicades a l’IBESTAT són de l’any 2015. Des de l’any 2013 les immigracions al 

municipi de Santa Eulària des Riu han disminuït. Per altra banda, es pot deduir un tendència ascendent de 

emigracions. No obstant això, el saldo migratori es positiu, lo que significa que la població augmenta i, per 

tant,  hi ha més immigrants que emigrants al nostre municipi.  

 

Moviment natural 

 

 

Any Naixements Defuncions 

2011 268 -178 

2012 312 -206 

2013 324 -186 

2014 346 -171 

2015 299 -184 

2016 362 -185 
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Règim TGSS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Agrari 42 45 47 47 58 62 60 59 55 50 0 0

Autònom 2.874 2.907 3.061 3.289 3.600 3.753 3.790 3.782 3.742 3.249 0 0

Del mar 40 43 50 64 138 158 157 161 147 67 0 0

General 6.275 6.633 7.635 9.372 11.219 12.028 12.051 11.752 11.231 8.205 0 0

Llar 449 449 445 446 437 435 440 434 426 402 0 0

Total 9.680 10.077 11.238 13.218 15.452 16.436 16.498 16.188 15.601 11.973 0 0

Població Afiliada per règims - Font: Tresoreria General de la Seguretat Social

Sector econòmic Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Agricultura i pesca 5 8 10 8 17 14 7 12 17 10 6 0

Indústria 32 42 41 54 41 33 27 26 22 31 32 0

Construcció 450 275 270 148 173 109 121 114 194 296 304 0

Serveis 364 504 743 1.476 2.761 1.764 2.058 1.381 921 861 797 0

Hoteleria 131 224 400 982 2.059 1.262 1.482 1.139 602 548 263 0

Comerç 84 108 138 215 246 146 185 86 69 102 111 0

Resta serveis 149 172 205 279 456 356 391 156 250 211 423 0

Total 851 829 1.064 1.686 2.992 1.920 2.213 1.533 1.154 1.198 1.139 0

Contractes de treball  registrats per sector d'activitat econòmica - Font: SOIB

Les últimes dades són de l’any 2016. El total de naixements a l’any 2016 és 362, superior als 299 

de l’any anterior i molt superior a  l’any 2011 (268). 

 Respecte, a les defuncions, des de el 2011 al 2015, sempre han estat un nombre inferior al dels 

naixements. A diferencia de lo que passa amb els naixement, en comparació amb l’any 2014, les 

xifres de defuncions han augmentat.  

En general, la taxa de creixement vegetatiu (és la diferencia entre els naixements i les 

defuncions), al municipi de Santa Eulària des Riu, és positiva.   

 

 

3.- TREBALL I OCUPACIÓ (dades 2018) 

L’any 2016 la població al municipi era de 36.119 persones, l’any 2017 la població ha augmentat 

en 36.605. s a dir un 1.3%. 

La població afiliada a la Seguretat Social l’any 2018 (només tenim dades fons al mes d’octubre) 

varia entre el mínim de 9.680 persones al mes de gener (9.380 l’any 2017) i un màxim de 16.498 

a l’agost (14.955 al 2017). L’any 2018 la població afiliada per sectors va ser: 

 

 

 

 

Comparant els anys 2017 i 2018 crida l’atenció l’augment d’autònoms així també com de 

treballadors del règim general. Sembla que ha hagut més feina en general aquest últim any. 

Amb més detall podem veure el nombre de contractes de treball registrats per activitat 

econòmica. En el sector serveis és en el que es produeixen més contractacions destacant els 

relacionats amb l’activitat hotelera aspecte clau de l’economia turística del nostre municipi. 

 

 

 

 

 

 

Segons el tipus de contracte laboral podem veure que el més habitual són els contractes 

temporals el que dóna una idea de la temporalitat laboral que es dóna al municipi. 
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Any 2018: S’han signat 16.629 contractes dels quals un 80.64 per cent són temporals i un 14.34 

per cent eren indefinits. 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 2017 es varen signar un total de 13.602 dels quals eren temporals un 85,11 per cent i un 

10.71 per cent indefinits 

 

 

 

 

 

 

  

Sembla que aquest últim any ha augmentat el nombre de contactes indefinits, haurem d’esperar 

als pròxims anys a veure si aquesta dinàmica positiva es manté i analitzar les causes. 

 

La població del municipi de Santa Eulària inscrita al SOIB també varia segons l’època de l’any i 

els patrons mensuals es repeteixen any rere any, com es pot veure en la gràfica següent en la 

qual també es pot apreciar com el nombre d’habitants inscrits al SOIB davallava cada any des de 

l’any 2014 però aquests dos últims anys s’ha estancat. També es pot apreciar l’existència d’una 

aturada estructural que es manté inclús en els mesos de més feina. 



 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT 

 

 

Quant a l’edat, i segons dades de l’any 2018, podem veure en la següent gràfica com es 

distribueix i com la desocupació és estructural entre els majors de 45 anys, ja que el nombre  

d’aturats d’aquesta franja d’edat no varia pràcticament en tot l’any. 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball 
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Si analitzem el sexe que presenta més demandants inscrits a l’any 2018, les dones sempre són 

el grup major. 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball 

 

A l’any 2018 la proporció d’aturats segons els seus estudis es similar a l’any anterior 

2018 
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*Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball 

 

Per nivell d’estudis, el grup que té més població com a demandant és el de aquells amb titulació 

màxima de 1a d’educació secundaria. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball 

 



 

4.- ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Per poder conèixer l’estructura empresarial del municipi de Santa Eulària des Riu, tenim que 

conèixer el moviment d’altes i baixes de les empreses a la seguretat social. Com podem veure 

perfectament a la gràfica, des de el 2015, al segon trimestre de cada any hi ha un augment 

d’altes a la seguretat social i, per la contra, al quart trimestre es quan hi ha un gran quantitat de 

baixes. El segon trimestre es correspon amb els mesos de abril, maig i juny, i el quart trimestre 

als mesos de octubre, novembre i desembre. Es pot deduir que l’estructura empresarial està 

marcada per la estacionalitat, denominador comú a tota l’illa d’Eivissa. 

 

 

*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT 

Per altra banda, respecte als diferents sectors podem veure com es distribueixen el número d’afiliats: 
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*Font: Elaboració pròpia. Dades IBESTAT 

 

 

Comparativa de l’any 2017 (primer i segon trimestre) dels cinc municipis de l’illa d’Eivissa: 

 
Empreses al inici 
del període 

Empreses que 
permaneixen 

Alta 
d'empreses 

Baixa 
d'empreses 

Empreses al final 
del període 

2017T2 
     

   EIVISSA 5342 5031 2180 311 7211 

   07026 Eivissa 2367 2231 785 136 3016 

   07046 Sant Antoni 
de Portmany 

714 670 388 44 1058 

   07048 Sant Josep de 
sa Talaia 

800 761 432 39 1193 

   07050 Sant Joan de 
Labritja 

175 167 99 8 266 

   07054 Santa Eulàlia 
del Ríu 

1286 1202 476 84 1678 

2017T1 
     

   EIVISSA 4966 4585 758 381 5343 

   07026 Eivissa 2263 2105 265 158 2370 

   07046 Sant Antoni 
de Portmany 

652 578 133 74 711 

   07048 Sant Josep de 
sa Talaia 

737 672 130 65 802 

   07050 Sant Joan de 
Labritja 

149 143 32 6 175 

   07054 Santa Eulàlia 
del Ríu 

1165 1087 198 78 1285 

*Font: Dades IBESTAT 

Com poden deduir de les dades de l’IBESTAT, Santa Eulària des Riu, és el segon municipi amb més 

moviment empresarial, desprès del municipi d’Eivissa.  
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5.- POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 

L'Ajuntament de Santa Eulària aposta des de fa temps per una postura activa en el 

desenvolupament de polítiques d'ocupació actives en el municipi i aquestes es gestionen des 

de el servei Club de Feina. 

Aquest servei es va crear l'any 2011, un servei pioner al seu moment als ajuntaments de les 

Illes Balears, que sorgeix de la necessitat de donar una ajuda eficaç i propera als residents del 

municipi que es troben aturats. Progressivament i després d'analitzar la realitat de 

l'ajuntament, el servei va incorporar assessorament a emprenedors i formació per a 

treballadors que desitjaven millorar les seves possibilitats laborals. 

El Club de Feina pertany al Àrea d'Ocupació que està adscrit al de Convivència Ciutadana i 

Promoció del Municipi, un dels 4 departaments en els quals es divideix funcionalment 

l'ajuntament sent els altres: 

- Administració local 

- Transparència, economia, hisenda i organització municipal. 

- Acció social, patrimoni històric i cultural, benestar social, educació, joventut, festes deportis i 

formació. 

Els objectius de l'Àrea d'ocupació són: 

• Millorar la qualificació professional dels habitants del municipi no solament per 

consolidar coneixements sinó també per aconseguir una millor competitivitat dels usuaris al 

mercat laboral. 

• Millorar la qualitat de l'ocupació, la seva estabilitat i facilitar l'entrada dels joves al 

mercat laboral. 

• Promoure l'autoocupació mitjançant formació i assessorament per a la creació de 

noves empreses. 

• Reduir les dificultats d'inserció dels col·lectius més desfavorits mitjançant mesures 

actives però també preventives. 

Aquest servei es troba dividit en dos serveis: el Club de Feina i l'Escola Municipal de Formació 

cadascuna amb funcions molt diferents.  

Des del club de Feina es gestiona el servei d'intermediació laboral dirigit a empadronats en el 

municipi, el servei de formació i suport a emprenedors i la gestió dels programes d'ocupació 

del SOIB, s'organitzen a més, diferents esdeveniments durant l'any relacionats amb l'ocupació 

laboral. 

El servei d'intermediació laboral es va iniciar en el mes de juliol de l'any 2011 i s'ha consolidat 

com un servei de referència en el municipi. 

Fins al moment el Club de Feina ha rebut més de 30.100 visites 

Visites mensuals rebudes al Club de Feina: 



 

 

 

Si analitzem les dades mensualment els mesos en els quals es reben més visites són els 

anteriors i posteriors a la temporada d'estiu: març, abril, octubre i novembre, conseqüència 

lògica de la temporalitat laboral en el municipi 

 

 

Si analitzem el nombre de visites rebudes anualment d’ençà que es va obrir el Club de Feina 

comprovem que l’any 2014 el nombre de visites va ser significativament major que els altres 

anys, molt probablement pel fet que era el pitjor moment de la recent crisi econòmica durant 

la qual els índexs de paro varen arribar a màxims històrics en el nostre país. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Enero 350 487 664 663 401 537

Febrero 451 473 603 794 502 562

Marzo 487 461 622 445 486 587

Abril 444 605 597 394 580 584

Mayo 519 594 569 481 547 407

Junio 276 413 538 383 359 288

Julio 98 287 296 488 173 260 0

Agosto 77 130 271 296 122 266 0

Septiembre 101 101 492 484 479 455 0

Octubre 165 606 496 616 604 552 0

Noviembre 174 390 486 504 488 508 0

Diciembre 143 200 276 359 249 266 0

TOTAL 758 4241 5350 6340 5275 5182 2965



 

 

 

Actualment el nombre d’inscrits al Club de Feina és de 3310 i s’està realitzant un seguiment de 

tots els usuaris per tal d’identificar a aquells inscrits  ja no usuaris del Club. La mitjana d’usuaris 

nous al mes és de 30 encara que aquesta xifra depèn per descomptat de l’estacionalitat de 

l’oferta de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

nº ofertas 

2011

nº ofertas 

2012

nº ofertas 

2013

nº ofertas 

2014

nº ofertas 

2015

nº ofertas 

2016

nº ofertas 

2017

Enero 2 5 7 7 13 8 23

Febrero 0 3 6 10 16 12 22

Marzo 0 10 7 4 16 30 63

Abril 0 7 13 20 17 42 53

Mayo 2 18 11 15 23 36 45

Junio 0 5 15 18 24 31 43

Julio 0 8 10 20 11 23

Agosto 0 11 8 14 19 17

Septiembre 0 5 3 14 21 25

Octubre 2 3 5 4 6 4

Noviembre 6 5 6 5 11 11

Diciembre 6 4 1 4 6 20

TOTAL 18 84 92,00 135 183 259 249

El Club de Feina no és un servei dirigit exclusivament a les persones en cerca de treball sinó 

també a les empreses del municipi que cerquen treballadors. 

El nombre d’ofertes que el Club de Feina gestiona va augmentant cada any i a data de principis 

d’agost ja ha gestionat quasi tantes ofertes com a tot l’any 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar en el gràfic inferior els mesos previs a la temporada d’estiu és quan més 

ofertes de feina arriben al Club. 

 

El nombre de candidats seleccionats se situa en torn el 32% dels candidats que s’envien a 

l’oferta de feina. En total 336 persones que han aconseguit feina gràcies a aquest servei. 
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% 

seleccionats 

2011 

% 

seleccionats 

2012 

% 

seleccionats 

2013 

% 

seleccionats 

2014 

% 

seleccionats 

2015 

% seleccionats 

2016 

13,64% 34,51% 30,77% 33,55% 29,22% 34,83% 

 

 

 

Promoure l’autoocupació és un altre dels objectius del Departament d’ocupació i per això des 

de l’any 2011 es dona un servei als residents empadronats al municipi d’assessorament i 

formació per la creació d’empreses. 

 En els últims anys aquet servei es donava en col·laboració amb l’associació Joves Empresaris, 

col·laboració recentment finalitzada per la desaparició de l’associació, en aquest moment el 

servei es troba en reorganització.  

Els serveis que s’ofereixen són: assessorament tècnic presencial, gratuït i sense límit de 

consultes en Santa Eulalia; per desenvolupar i posar en funcionament plans de negoci liderats 

per emprenedors. En general, les consultes ateses són referents a projectes empresarials que 

es troben en fases molt primerenques. 

 El tipus de consultes més habituals són les relatives al Pla d’empresa, informació respecte a 

tràmits, formes jurídiques de les empreses, els diferents tipus d’ajudes que existeixen o com 

demanar prestem. També des d’aquest servei es tramita l’ajuda destinada a promocionar 

l'ocupació autònoma del Govern de les Illes Balears. 

Fins ara el servei ha assessorat  132 usuaris hi ha ajudat a la creació de 26 empreses de 

diferents àmbits com boutiques de roba, gabinets de psicologia, cafeteries, empreses 

d’instal·lacions elèctriques i fontaneria, organitzadors de bodes, disseny gràfic i empreses de 

jardineria entre d’altres. 

Des del servei d’emprenedoria també s’ha donat en aquests anys diferent formació per 

fomentar l’autoocupació com tallers pràctics per autònoms: comptabilitat i obligacions fiscals, 

iva i facturació, màrqueting i xarxes socials. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Club de Feina organitza anualment diferents esdeveniments  relacionats amb ocupació. Els 

més destacats són: 

• Santa Eulària se n’ocupa: esdeveniment anual que ja va per la seva sexta edició. 

Aquesta jornada té con objectiu posar en contacte a empreses i persones en cerca 

d'ocupació per dinamitzar el mercat laboral del municipi. 

En aquesta última edició es varen inscriure 600 persones, malgrat que el nombre 

d’assistents finals va ser sensiblement inferior varen participar 59 empreses, una xifra 

rècord. 

• Ingenion: l'objectiu principal d'aquesta jornada és esser promotor i facilitador de 

l’emprenedoria en el teixit empresarial eivissenc. És un punt de trobada de projectes, 

recursos i persones de tota l’illa d’Eivissa i cerca facilitar i acostar els recursos (humans, 

financers i de coneixement) als projectes de negoci, fer d'aparador de projectes 

empresarials, oferir solucions innovadores, generar coneixement, cultura i crear 

comunitat entorn de l’emprenedoria, oferir un punt de trobada a empresaris i 

emprenedors on debatre, conèixer-se, compartir i fer negoci. Compta amb dues 

edicions. 

 

L’ajuntament ha signat convenis per afavorir l’ocupació en el municipi amb diferents entitats 

com són:  

• Fundación Laboral de la Construcción: Aquesta entitat imparteix formació de l’àmbit 

de la construcció, amb aquest conveni l’Ajuntament cerca apropar aquesta formació 

als residents del municipi per facilitar la integració social i laboral. 

• Deixalles: aquesta entitat té com afavorir la inserció social i laboral de persones en 

situació o risc d’exclusió de les Illes Balears, mitjançant la realització d’activitats 

relacionades, principalment, amb els residus i amb la millora del medi ambient. El 

conveni signat té com a objectiu la col·laboració en matèria d’intermediació laboral 

fent difusió de les seves ofertes i fent-los arribar candidats. 

• Joves Empresaris: Aquesta associació recentment desapareguda tenia un paper 

important en l’àrea de foment de l’autoocupació en el Club de Feina encarregant-se de 

les tutories per emprenedors. 

 

Un pilar en el que es recolza l’ajuntament en el seu objectiu de fomentar la inserció laboral de 

els habitants del municipi i millorar l’ocupació local són els projectes d’ocupació i formació del 

SOIB. Per facilitar l’organització el Club de Feina s’encarrega d’aquells projectes on només es fa 

ocupació mentre que l`Escola de Formació d’aquelles en el que es dona formació o formació i 

ocupació juntes. Des de l’any 2015 aquests programes han estat: 

• Any 2015: Visibles. 



 

• Any 2016: Visibles, Joves Qualificats, AODL. 

• Any 2017: visibles, Joves Qualificats. 

 

Des de el començament de la gestió d’aquests programes s’ha donat feina 289 habitants del 

municipi. 

 

L’altre servei fonamental del Departament d’ocupació de l’Ajuntament de Santa Eulària és 

l’Escola de Formació que  té com a finalitat millorar el nivell de qualificació professional dels 

habitants del municipi mitjançant diferents programes, projectes i cursos subvencionats 

destinats a ocupats, desocupats, joves, etc. 

 

Històricament els cursos que s’han impartit des de l’Escola són els següents: 

 

Any 2010/2011 

 

Any 2011/2012 Any 2012/2013 

• CAPI cuina 

• CAPI mecànica 

• Neteja de superfícies 

• Monitor Sociocultural 

• Gestió de residus 

• Energies renovables 

• Monitor temps lliure 

• Socorrista aquàtic 
 

 

• Monitor de temps lliure 

• PQPI Cuina 

• PQPI Càtering i 
Restaurant 

• Restaurant i bar 
 

• PQPI Cuina 

• PQPI Restaurant i Bar 

• PQPI Càtering 

• T.O. Bon Servei 

Any 2013/2014 

 

Any 2014/2015 Any 2015/2016 

• Monitor de temps lliure 

• Socorrista aquàtic 

• T.O. Bon Servei 

• Anglès d’atenció al 
públic 

• Anglès de gestió 
comercial 

• Restaurant i Bar 
 

 

 

 

 

 

 

• Socorrista en espais 
aquàtics naturals 

• Anglès de gestió 
comercial 

• Dinamització d’activitats 
de temps lliure educatiu 
inf i juv. 

• Creació i gestió de 
microempreses 

• Operacions bàsiques de 
restaurant i bar 

• F.P bàsica Aux cuina 

• Servei de bar i cafeteria 

• Alemany d’atenció al 
públic 

• Anglès oficial A1 

• Anglès oficial B1 

• Anglès oficial B2 

• Operacions auxiliars de 
serveis administratius 
generals 

• Competències clau 
nivell 2 

• Prog Garantia Juvenil: 
Sta Eulalia amb els nens 
i les nenes 

Any 2016/2017 

 
  

• Atenció sociosanitària   



 

 

En quant al número de persones matriculades en els cursos només es tenen dades des de l’any  

2014 

 

 

 

 

Per gènere els usuaris són majoritàriament dones amb 202 matriculades enfront els 108 

homes 
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Si analitzem l’edat dels matriculats comprovem que la majoria són menors de 30 anys. 
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En quant a la situació laboral dels usuaris la majoria es trobaven desocupats (270 enfront a 40 

ocupats).  

 

 

 

 

6.- Altres indicadors qualitatius. 

Després de quasi un any fent feina com AODLs podem fer una valoració qualitativa d’alguns 

aspectes concrets del nostre municipi. 

En concret en el terreny de l’ocupació, el dia a dia de la feina ens permet adonar-nos d’algunes 

de les necessitats formatives més importants al nostre municipi, com són aquelles 

relacionades amb el cuidat de persones. Hi ha una gran demanda de professionals que no es 

pot cobrir, especialment en els mesos de temporada més alta quan moltes de les dones que a 

l’hivern es dediquen afer de cuidadores troben feines millor remunerades a l’hostaleria, 

aquesta situació provoca grans problemes a les famílies afectades. 

Una altra gran necessitat formativa és tota aquella relacionada amb la cuina, ja que també hi 

ha una gran demanda de professionals que no es pot cobrir. 

Però seria interessant fer des de les institucions més campanyes per conscienciar als 

treballadors de la necessitat de formar-se, ja que moltes de vegades existeix desconeixement 

per part dels treballadors de les opcions que existeixen. 

 

7.- Conclusions 

  

Anàlisi DAFO (Comerç) 

Desocupats
87%

Ocupats
13%

Desocupats Ocupats



 

Debilitats (factors interns) 

- Escassa diversificació econòmica local, dependent del turisme.  

- Mancança de cens empresarial. 

- Dificultat a l’hora de coordinar accions amb els comerciants del municipi. 

Fortaleses (factors interns) 

- Segon municipi més poblat de l’illa d’Eivissa, amb un 72,3% de població activa.  

- Excel·lent localització costera i entorn rural, acompanyat d’unes bones condicions 

climàtiques.  

- Patrimoni cultural de gran interès històric. 

- Destí turístic familiar.  

- Impuls de l’oferta MICE, amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme. 

- Creació de noves places d’aparcament. 

- Peatonalització de zones comercials. 

- Creació d’un pla anual de campanyes promocionals i fires. 

Amenaces (factors externs) 

- Forta competència comercial del municipi d’Eivissa. 

- Xarxa viaria ineficient i amb molt de trànsit.  

- Escàs i obsolet transport públic. 

- L’estructura empresarial està molt marcada per l’estacionalitat. 

Oportunitats (factors externs) 

- Dins del municipi, no hi ha grans cadenes comercials, com per exemple, Zara, Mango... 

Afavorint a petit comerç. 

- Col·laboració amb la Cambra de Comerç per dur a terme formació per als comerciants 

del municipi. 

- Creació d’una subvenció pel petit comerç del municipi de Santa Eulària des Riu, afavorint 

la renovació de la imatge comercial como la innovació i sostenibilitat en la gestió 

comercial.  

- Creació d’un conveni amb el Consell d’Eivissa per dur a terme campanyes de 

dinamització del petit comerç i per la creació d’un cens comercial.  

 

Anàlisi DAFO (Ocupació) 

Debilitats (factors interns) 

- Temporalitat de la feina al municipi 

- Falta de formació dels AODLs en algunes matèries específiques com emprenedoria 

- Falta de formació de los AODL en gestió del seu propi programa. 

- Dependència del servei d’emprenedoria de col·laboradors externs. 

- Complexitat administrativa. 

Fortaleses (factors interns) 



 

- Experiència del departament en la gestió de programes de ocupació i formació. 

- Existència d’un servei ja consolidat al municipi d’ocupació i formació. 

- Gran recolzament per part de l’Ajuntament a les polítiques d’ocupació. 

- Experiència en la gestió d’esdeveniments. 

- Treball coordinat amb altres departaments de l’ajuntament. 

Amenaces (factors externs) 

- Dificultats en la gestió burocràtica dels programes d’ocupació, sobretot per qüestions 

temporals. 

- Dificultats per arribar als col·lectius objectiu d’alguns programes i formacions. 

- L'allargament de la temporada turística dificulta trobar destinataris de programes que 

puguin complir amb els terminis, moltes de vegades estan terminant la temporada quan 

comença un programa o deixen els programes abans de finalitzar per tornar a la feina. 

- Problemes socials a Eivissa com l’habitatge. 

Oportunitats (factors externs) 

- Existència de més programes d’ocupació amb més fons. 

- Formació donada als AODL. 

- Contacte amb altres AODL del municipi. 

Com a conclusions generals podem afirmar que aquest programa està sen positiu per a 

l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu tant des de el punt de vista de la promoció econòmica 

com de la ocupació. Però considerem que aquest primer any ha estat un any d’aprenentatge;  

 

aprenentatge respecte al municipi, les seves possibilitats i limitacions i també les nostres com 

AODLs, aprenentatge dels processos burocràtics del dia a dia de la nostra feina i del 

funcionament de les administracions i enfoquem l’any vinent com una oportunitat per reforçar 

les activitats ja iniciades i amb l’experiència ja adquirida poder desenvolupar de manera més 

eficient la nostra activitat. 


