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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 3862
Decret 19/2004, de 27 de febrer, pel qual es modifica l’ordenació
sanitària territorial de les Illes Balears
La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, disposa en l’art. 51.2
que l’ordenació territorial dels serveis de salut és competència de les comunitats
autònomes i s’ha de basar en un concepte integrat d’atenció a la salut.
Per acomplir amb allò que disposa l’esmentada Llei es va aprovar el
Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Aquest Decret aprovava la creació de les zones bàsiques de
salut, els sectors sanitaris, i les àrees de salut, i creava la Comissió d’ordenació
sanitària territorial, com a òrgan col·legiat amb funcions de proposta i consulta,
així com de participació de les diferents administracions públiques implicades
en la delimitació de l’estructura sanitària territorial. Atès que l’ordenació sanitària territorial establerta en aquest Decret era provisional, posteriorment mitjançant el Decret 122/1987, de 30 de desembre, s’aprova amb caràcter definitiu
amb una sèrie de modificacions que afectaven algunes zones bàsiques de salut.
La primera modificació provisional de la delimitació territorial de l’ordenació sanitària fou en l’any 1992, mitjançant el Decret 42/1992, de 8 de juliol,
l’aprovació definitiva de la qual es produí pel Decret 80/1992, de 5 de novembre, que a la vegada feia una correcció d’errades.
La Llei 4/1992, de 15 de juliol, de creació del Servei Balear de Salut, va
derogar el Decret 34/1987 i el Decret 122/1987, llevat d’allò que es referia a la
delimitació territorial. Per tant, quedaven subsistents les demarcacions de les
zones bàsiques de salut, els sectors sanitaris i les àrees de salut de les Illes
Balears.
La segona modificació de la delimitació territorial de l’ordenació sanitària es produí mitjançant el Decret 31/2001, de 23 de febrer. La modificació afectava algunes zones bàsiques de salut i la integració d’algunes zones bàsiques de
salut en els sectors sanitaris.
El Decret 122/2002, de 4 d’octubre, aprova la tercera modificació de la
delimitació territorial de l’ordenació sanitària. La modificació torna afectar les
zones bàsiques de salut i a la integració d’algunes zones en els sectors sanitaris.
En aquest Decret s’aprova un primer annex amb les modificacions i un segon
annex que aprova un text consolidat de les zones bàsiques de salut de l’illa de
Mallorca.
La nova Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, regula l’ordenació territorial sanitària en el títol VI, i remet expressament la regulació de
les àrees de salut i les zones bàsiques de salut a un decret de desplegament.
Posteriorment, per Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 15 de
gener de 2004, es crea la Comissió d’ordenació sanitària territorial de les Illes
Balears. Aquesta Ordre va dirigida a la creació d’un òrgan participatiu que
garanteixi l’audiència dels ens territorials afectats per un canvi en l’ordenació
sanitària territorial, quedant assegurada la participació de les entitats territorials
afectades en el procediment d’elaboració de les diferents normes reglamentàries
que duen a terme l’ordenació sanitària territorial.
Aquesta Comissió es va reunir i en compliment de les seves funcions va
deliberar respecte a la nova modificació de la delimitació de les zones bàsiques
de salut i dels sectors sanitaris. En el si d’aquesta Comissió ha quedat garantida
la participació i l’audiència de tots els ajuntaments afectats per les modificacions. Aquests ajuntaments, juntament amb la resta de membres que formen la
Comissió, van acordar en la sessió de dia 17 de febrer de 2004, elevar a la titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat la corresponent proposta
de modificació de les zones bàsiques de salut i els sectors sanitaris, que ara s’aprova mitjançant aquest Decret. Ha quedat, per tant, garantida en el procediment d’elaboració d’aquest Decret l’audiència de tots els sectors afectats.
Una vegada analitzada la proposta de la Comissió d’ordenació sanitària
territorial, així com els criteris de delimitació de les zones bàsiques de salut establerts en l’art. 1.2 del Reial decret 137/1984, d’11 de gener, que regula les
estructures bàsiques de salut, i atès el creixement demogràfic de la població en
l’illa de Mallorca i la necessitat que la població protegida en cada zona de salut
no superi els 25.000 habitants; atesa la necessitat d’apropar els centres d’assistència sanitària als ciutadans, i havent estudiat la dispersió demogràfica que
afecta el municipi de Maó, així com altres municipis adscrits a zones bàsiques
de salut de l’illa de Menorca, es fa necessària i imprescindible una modificació
de l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears.
Per això, a proposta de la consellera de Salut i Consum, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 27 de febrer de 2004,
DECRET
Article únic
1. S’aprova la modificació de l’ordenació sanitària territorial de les Illes
Balears, regulada pel Decret 34/1987, de 21 de maig, i aprovada definitivament
pel Decret 122/1987, de 30 de desembre (modificats pel Decret 80/1992, de 5
de novembre, el Decret 31/2001, de 23 de febrer, i el Decret 122/2002, de 4
d’octubre) que figura a l’annex I d’aquest Decret.
2. S’aprova el text consolidat que figura a l’annex II d’aquest Decret, que
incorpora les diferents modificacions de les zones bàsiques de salut.
Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions següents:
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1. L’annex I relatiu a “Zones bàsiques de salut” del Decret 34/1987, de 21
de maig, amb la modificació aprovada pel Decret 122/1987, de 30 de desembre.
2. El Decret 42/1992, de 8 de juliol, de modificació de l’ordenació sanitària territorial, així com el Decret 80/1992, de 5 de novembre, que el va aprovar
definitivament.
3. L’annex del Decret 31/2001, de 23 de febrer, quant a la delimitació de
les zones bàsiques de salut.
4. L’annex I del Decret 122/2002, de 4 d’octubre.
5. L’annex II del Decret 122/2002, de 4 d’octubre, quant a la delimitació
de les zones bàsiques de salut.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.
Palma, 27 de febrer de 2004.
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera de Salut i Cosum
Aina Maria Castillo i Ferrer
ANNEX I
ZONES BÀSIQUES DE SALUT QUE ES MODIFIQUEN I ES CREEN.
ILLA DE MALLORCA
A) “Part Forana”.
1. Es creen les següents zones bàsiques de salut:
25. ZBS DE PORTO CRISTO. Els seus límits són les extensions territorials del nuclis de població del terme de Manacor que, de nord a sud, són: s’Illot,
Cala Morlanda, Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, Estany d’en Mas,
Cales de Mallorca i Cala Murada. La delimitació és el límit del terme municipal
amb el municipi de Felanitx; la carretera PM-401-4, des del límit del TM fins a
Son Forteza; la carretera PM-401-5 des de Son Forteza fins al creuer de Rafal
Pudent; el camí de Rafal Pudent fins al creuer amb la carretera PM-402; i, des
d’aquí, en línia perpendicular, fins al límit del terme municipal amb el municipi de Sant Llorenç des Cardassar. Centre de salut a Porto Cristo.
26. ZBS DE SON AMONDA. El seus límits són les extensions territorials
del municipis i nuclis de població de Selva, de Caimari, de Moscari, de
Binibona, d’Escorca i la part oriental del municipi d’Inca que a continuació es
descriu. Pel que fa referència a la part oriental del terme municipal d’Inca, la
delimitació és la següent: límits dels termes municipals de Sineu, de Llubí, de
sa Pobla, de Búger i de Selva fins al creuer amb la carretera PM-213 (de Lluc);
carretera PM-213 fins a l’altura del Parc del Serral fins al carrer de Santiago
Ramon i Cajal, carrer del Teatre, plaça d’Espanya, carrer de Ca l’Estrella, carrer
de la Pau, carrer de Sant Francesc, carrer de Blanquerna, carrer de Mariano
Payeras, avinguda de Jaume I fins a la rotonda de la carretera PM-324 (a Sineu),
carretera PM-324 fins al límit del terme municipal i fins al municipi de Costitx.
Centre de salut a la barriada de Son Amonda
2. Es modifiquen els límits de les següents zones bàsiques de salut:
1. ZBS DES BLANQUER (abans INCA). Els seus límits són les extensions territorials dels municipis i nuclis de població de Biniamar, de Lloseta, de
Mancor de la Vall i la part occidental del municipi d’Inca que a continuació es
descriu. Pel que fa referència a la part occidental del terme municipal d’Inca, la
delimitació és la següent: límits dels termes municipals de Costitx, de Sencelles,
de Binissalem, de Lloseta i de Selva fins al creuer amb la carretera PM-213 (de
Lluc); carretera PM-213 fins a l’altura del Parc del Serral fins al carrer de
Santiago Ramon i Cajal, carrer del Teatre, plaça d’Espanya, carrer de Ca
l’Estrella, carrer de la Pau, carrer de Sant Francesc, carrer de Blanquerna, carrer
de Mariano Payeras, avinguda de Jaume I, fins a la rotonda de la carretera PM324 (a Sineu), carretera PM-324 fins al límit del terme municipal i fins al municipi de Costitx. Centre de salut a la barriada des Blanquer.
7. ZBS DE MANACOR. Comprèn el terme municipal de Manacor, s’exclou la ZBS 25 PORTO CRISTO, amb el nuclis urbans de Manacor i Son Macià.
Centre de salut a Manacor
3. Canvien de denominació les següents zones bàsiques de salut:
12. ZBS DE SANTA PONÇA, abans CALVIÀ, no es modifica la seva
delimitació. Centre de salut a Santa Ponça.
24. ZBS DE NA BURGUESA, abans BENDINAT, no es modifica la seva
delimitació. Centre de salut a Palma Nova.
ILLA DE MENORCA
1. Es crea la següent zona bàsica de salut:
5. ZBS DE CAPDECREUS. Comprèn els termes municipals des Castell,
de Sant Lluís i la part oriental del municipi de Maó que a continuació és descriu.
Pel que fa referència a la part oriental del municipi de Maó, la delimitació és la
següent: límit del terme municipal des Castell, límit del terme municipal de Sant
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Lluís fins al creuer amb la carretera PM-702 (de Sant Lluís), carretera PM-702,
avinguda de Josep Anselm Clavé, carrer de Sant Josep, carrer de Sant Jordi,
costa d’en Deià, plaça Reial, sa Ravaleta, carrer del Carme, plaça del Príncep,
camí des Castell, carrer de Sant Joan, carrer de Bellavista, costa d’en Reynés,
moll de Llevant, costa de Cala Figuera fins al límit amb el terme municipal des
Castell. Centre de salut Cap de Creus (Maó).
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CADORS (S’ARENAL DE LLUCMAJOR).
17. ZBS DE SANTANYÍ: Comprèn el municipi de Santanyí. Centre de
salut a Santanyí.
18. ZBS DE NUREDDUNA (ARTÀ): Comprèn el municipi d'Artà.
Centre de salut a Artà.

2. Es modifica la següent zona bàsica de salut:
1.ZBS DALT SANT JOAN (abans MAÓ). Comprèn el terme municipal
de Maó, s’exclou la ZBS 5 CAPDECREUS, amb els nuclis de població de
Llucmassanes i de Sant Climent. Centre de salut Dalt Sant Joan (Maó)

19. ZBS DE PONENT (ANDRATX): Comprèn el municipi d'Andratx.
Centre de salut a Andratx.
20. ZBS D’ALCÚDIA: Comprèn el municipi d'Alcúdia. Centre de salut a
Alcúdia.

SECTORS SANITARIS
1. S'integra en el Sector Sanitari núm. 2 d’Inca la Zona Bàsica de Salut
núm. 26 SON AMONDA.
2. S’integra en el Sector Sanitari núm. 1 de Manacor la Zona Bàsica de
Salut 25 PORTO CRISTO.
3. S’integra en el Sector Sanitari núm. 7 de Menorca la Zona Bàsica de
Salut 5 CAPDECREUS.
ANNEX II
ZONES BÀSIQUES DE SALUT
ILLA DE MALLORCA
A) Part forana:
1. ZBS DES BLANQUER (abans INCA). Els seus límits són les extensions territorials dels municipis i nuclis de població de Biniamar, de Lloseta, de
Mancor de la Vall i la part occidental del municipi d’Inca que a continuació es
descriu. Pel que fa referència a la part occidental del terme municipal d’Inca, la
delimitació és la següent: límits dels termes municipals de Costitx, de Sencelles,
de Binissalem, de Lloseta i de Selva fins al creuer amb la carretera PM-213 (de
Lluc); carretera PM-213 fins a l’altura del Parc del Serral, fins al carrer de
Santiago Ramon i Cajal, carrer del Teatre, plaça d’Espanya, carrer de Ca
l’Estrella, carrer de la Pau, carrer de Sant Francesc, carrer de Blanquerna, carrer
de Mariano Payeras, avinguda de Jaume I fins a la rotonda de la carretera PM324 (a Sineu), carretera PM-324 fins al límit del terme municipal fins al municipi de Costitx. Centre de salut a la barriada des Blanquer.
2. ZBS DEL RAIGUER (BINISSALEM): Comprèn els municipis de
Binissalem, d’Alaró, de Consell i de Sencelles. Centre de salut a Binissalem.
3. ZBS DES PLA (SINEU): Comprèn els municipis de Sineu, de Costitx,
de Lloret de Vistalegre, de Llubí, de Maria de la Salut. Centre de salut a Sineu.
4. ZBS DE TORRENT DE SANT MIQUEL (SA POBLA): Comprèn els
municipis de sa Pobla, de Campanet i de Búger. Centre de salut a sa Pobla.
5. ZBS DE MARINES (MURO): Comprèn els municipis de Muro i de
Santa Margalida. Centre de salut a Muro.
6. ZBS DE POLLENÇA: Comprèn el municipi de Pollença. Centre de
salut a Pollença.
7. ZBS DE MANACOR. Comprèn el terme municipal de Manacor, s’exclou la ZBS 25 PORTO CRISTO, amb els nuclis urbans de Manacor i Son
Macià. Centre de salut a Manacor
8. ZBS DE SES ROQUES LLISES (VILAFRANCA): Comprèn els municipis de Vilafranca, de Montuïri, de Petra, de Porreres, d’Ariany i de Sant Joan.
Centre de salut a Vilafranca.
9. ZBS DE FELANITX: Comprèn el municipi de Felanitx. Centre de salut
a Felanitx.
10. ZBS DE XALOC (CAMPOS): Comprèn els municipis de Campos i
de Ses Salines. Centre de salut a Campos.
11. ZBS DE LLEVANT (SON SERVERA): Comprèn els municipis de
Son Servera i de Sant Llorenç des Cardassar. Centre de salut a Son Servera.
12. ZBS DE SANTA PONÇA (CALVIÀ): Comprèn les extensions territorials dels nuclis de població del terme municipal de Calvià: de Santa Ponça,
de Costa de la Calma, la urbanització Galatzó, de Peguera, des Capdellà, de
Calvià i la urbanització del Toro. Centre de salut a Santa Ponça.
13. ZBS DE TRAMUNTANA (ESPORLES): Comprèn els municipis
d'Esporles, de Banyalbufar, d’Estellencs i de Valldemossa. Centre de salut a
Esporles.

21. ZBS DEL CAMÍ (SANTA MARIA DEL CAMÍ): Comprèn els municipis de Santa Eugènia, de Bunyola i de Santa Maria del Camí. Centre de salut
a Santa Maria del Camí.
22. ZBS DE CAPDEPERA: Comprèn el municipi de Capdepera. Centre
de salut a Capdepera.
23. ZBS DE TRENCADORS (S'ARENAL-MARINA DE LLUCMAJOR): amb els límits següents: torrent dels Jueus, camí de Cas Ciutadà de
s'Arenal en el terme municipal de Llucmajor, camí des Palmer, camí de sa Torre,
camí de sa Caseta, camí de s'Àguila, camí des Palmer cap a Capocorb Vell,
carretera militar fins a Cap Blanc. Centre de salut a s'Arenal, carrer de Terral s/n.
(S'Arenal de Llucmajor).
24. ZBS DE NA BURGUESA (CALVIÀ): Comprèn les extensions territorials dels nuclis de població del terme municipal de Calvià de: Cas Català,
Illetes, Portals Nous, Bendinat, Son Caliu, Costa d'en Blanes, Sol de Mallorca,
Palmanova, Magalluf, sa Porrassa i Son Ferrer. Centre de salut a Palmanova.
25. ZBS DE PORTO CRISTO. Els seus límits són les extensions territorials del nuclis de població del terme de Manacor que, de nord a sud, són: s’Illot,
Cala Morlanda, Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, Estany d’en Mas,
Cales de Mallorca i Cala Murada. La delimitació és el límit del terme municipal
amb el municipi de Felanitx; la carretera PM-401-4, des del límit del TM fins a
Son Forteza; la carretera PM-401-5 des de Son Forteza fins al creuer de Rafal
Pudent; el camí de Rafal Pudent fins al creuer amb la carretera PM-402; i, des
d’aquí, en línia perpendicular, fins al límit de terme municipal amb el municipi
de Sant Llorenç des Cardassar. Centre de salut a Porto Cristo.
26. ZBS DE SON AMONDA. El seus límits són les extensions territorials
del municipis i nuclis de població de Selva, de Caimari, de Moscari, de
Binibona, d’Escorca i la part oriental del municipi d’Inca que a continuació es
descriu. Pel que fa referència a la part oriental del terme municipal d’Inca, la
delimitació és la següent: límits dels termes municipals de Sineu, de Llubí, de
sa Pobla, de Búger i de Selva fins al creuer amb la carretera PM-213 (de Lluc);
carretera PM-213 fins a l’altura del Parc del Serral fins al carrer de Santiago
Ramon y Cajal, carrer del Teatre, plaça d’Espanya, carrer de Ca l’Estrella, carrer
de la Pau, carrer de Sant Francesc, carrer de Blanquerna, carrer de Mariano
Payeras, avinguda de Jaume I fins a la rotonda de la carretera PM-324 (a Sineu),
carretera PM-324 fins al límit del terme municipal i fins al municipi de Costitx.
Centre de salut a la barriada de Son Amonda.
B) Ciutat de Palma:
1.- ZBS ARQUITECTE BENNÀSSAR
Límits: carrer de Balmes, plaça Fleming, carrer de Rosselló i Caçador,
carrer de Capità Salom, carrer de Sant Francesc de Sales, via de cintura, carretera de Sóller, torrent de na Bàrbara, vies FCM, via de cintura, carrer d’Aragó.
Centre de salut al carrer d'Arquitecte Bennàssar, 9.
2.- ZBS CAMP REDÓ
Límits: Camí de Jesús, torrent de sa Riera, TM Puigpunyent, TM
Esporles, TM Valldemossa, TM Bunyola, carretera de Sóller, via de cintura,
carrer de Sant Francesc de Sales, carrer de Miquel Arcas, carrer de Guillem
Forteza, carrer d’Uruguai. Centre de salut a la carretera de Valldemossa, 71.
3.- ZBS COLL D'EN RABASSA
Límits: Sant Joan de Déu, camí de Can Pastilla, autopista de Llevant, camí
de Son Fangos, límit aeroport, camí de Son Riera, límits exteriors de Son Riera,
carretera vella de Llucmajor, Guasp, autopista de Llevant fins a la mar. Centre
de salut al carrer de Vicente Tofiño, 34 al Coll d'en Rabassa.
4.- ZBS POLÍGON DE LLEVANT
Límits: Av. Gabriel Alomar i Villalonga, carrer de Pérez Galdós, carrer de
Joan Alcover, carrer de Manacor, camí vell de Sineu, torrent Gros, autopista de
Llevant fins a la mar. Centre de salut a l'Av. Puerto Rico s/n.

15. ZBS DE MUNTANYA (MARRATXÍ): Comprèn el municipi de
Marratxí. Centre de salut al Pont d'Inca.

5.- ZBS ESCOLA GRADUADA
Límits: Autopista de Llevant, av. Gabriel Alomar i Villalonga, carrer de
Pérez Galdós, carrer de Joan Alcover, carrer de Barceló i Combis, plaça Garcia
Orell, carrer de Nicolau de Pax, carrer d’Aragó, carrer de Jaume Balmes, vies
FCM, plaça d'Espanya, av. Joan March, carrer de Sant Miquel, plaça Major,
plaça Marquès del Palmer, carrer de Colom, plaça de Cort, carrer de Palau Reial,
carrer de la Victòria, carrer de Conqueridor, plaça de la Reina, carrer d’Antoni
Maura. Centre de salut al carrer de l'Escola Graduada, 7.

16. ZBS DEL MIGJORN (LLUCMAJOR): Comprèn els municipis de
Llucmajor i d’Algaida. Centre de salut a Llucmajor. S'exclou la ZBS 23 TREN-

6.- ZBS RAFAL NOU
Límits: TM de Marratxí, torrent Gros, carretera vella de Sineu, via de cin-

14. ZBS DE SERRA NORD ( SÓLLER): Comprèn els municipis de
Sóller, de Fornalutx i de Deià. Centre de salut a Sóller.
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tura, carrer del Pare Joan Crespí, carrer d'Heura, carrer del Mestre Chapí.
Centre de salut al carrer del Mestre Perosi, 17.

Josep de sa Talaia i seguint aquesta marca abraça tota la parròquia de Sant Jordi
de Ses Salines i la de Sant Francesc de s'Estany. Centre de salut es Viver.

7.- ZBS SANTA CATALINA
Límits: Av. d’Argentina, carrer d’Indústria, carrer de la Llibertat, carrer de
Dragonera, av. de Picasso, carrer de Veneçuela, carrer d’Andrea Doria, plaça del
Pont, carrer de Sant Magí. Centre de salut a la plaça Pau Casals s/n.

2. ZBS DE CAN MISSES
La Zona de Can Misses situada i orientada al nord-oest, delimita al sud
amb la zona des Viver, és a dir, amb l'avinguda d'Espanya (només inclou les
numeracions pars) i, direcció oest, la seva prolongació l'avinguda de Sant Josep
de sa Talaia; a l'oest amb el municipi de Sant Josep de sa Talaia; al nord, creuant
el municipi de Santa Eulàlia des Riu, amb els límits del municipi de Sant Antoni
de Portmany (Parròquia de Sant Rafael de sa Creu) i a l'est amb la carretera de
Sant Antoni de Portmany i, direcció sud, la seva prolongació l'avinguda d'Ignasi
Wallis (només inclou les numeracions imparells) fins a la cruïlla amb l'avinguda d'Espanya i el passeig de Vara de Rei. Centre de salut a Can Misses.

8.- ZBS SON CLADERA
Límits: Carretera de Sóller, TM de Bunyola, TM de Marratxí, via fèrria de
Palma a Inca, camí d'en Maiol, camí de Son Colam. Centre de salut al camí de
Son Cladera s/n.
9.- ZBS SON FERRIOL
Límits: Torrent Gros, TM de Marratxí, TM de Sta. Maria del Camí, TM
de Sta. Eugènia, TM d’Algaida, TM de Llucmajor, camí de Son Oliver, camí de
Son Olivaret, camí de la Sèquia de Sant Jordi, camí de Son Fangos, límits aeroport, camí de Son Riera, límits externs de Son Riera, camí vell de Llucmajor,
carrer de Guasp, autopista de Llevant. Centre de salut a Son Ferriol.
10.- ZBS SON GOTLEU
Límits: Via de cintura, carrer de Manacor, carrer dels Reis Catòlics, plaça
Tinent Coronel Franco, carrer dels Reis Catòlics, carrer d’Aragó. Centre de salut
al camí de Son Gotleu s/n.

3. ZBS DE DALT VILA.
La zona de Vila està situada i orientada bàsicament a l'est, delimita al sudest amb la mar i amb la zona des Viver, és a dir, amb les Murades, i abraça tot
l'interior del recinte emmurallat (Dalt Vila), el barri de sa Penya i el de la
Marina; seguint les Murades fins al carrer de Joan Xicó, segueix fins a la cruïlla del passeig de Vara de Rei amb l'avinguda d'Espanya i l'avinguda d'Ignasi
Wallis (només inclou les numeracions parells) i, seguint direcció nord-est i l'est
abraça les dues parròquies de Puig d'en Valls i la de Nostra Sra. de Jesús fins a
la mar. Centre de salut a determinar.

11.- ZBS SON SERRA-LA VILETA
Límits: Torrent de sa Riera fins al límit del TM de Palma, TM d’Esporles,
TM de Banyalbufar, TM d’Estellencs, TM de Calvià, camí des Coll de sa Creu,
camí dels Reis. Centre de salut a la Travessa Matamusinos, 22.
S'inclou tot el TM de Puigpunyent.

4. ZBS DE SANT ANTONI DE PORTMANY.
Comprèn els municipis de Sant Antoni de Portmany i de Sant Josep de sa
Talaia. Centre de salut a Sant Antoni de Portmany.
Se n'exclouen les parròquies de Sant Jordi de Ses Salines i Sant Francesc
de s'Estany del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que estan incloses a la Zona
1ª "es Viver" d'Eivissa.

12.- ZBS PLATJA DE PALMA (abans S'ARENAL)
Límits: Carrer de Sant Joan de Déu, camí de Can Pastilla, autopista de
Llevant, camí de Son Fangos, límit aeroport, sa Sèquia de Sant Jordi, camí de
Son Oliver, camí de Son Olivaret, TM de Llucmajor fins al mar. Centre de salut
a Can Pastilla.

5. ZBS DE SANTA EULÀRIA DES RIU.
Comprèn els municipis de Santa Eulària des Riu i Sant Joan de Labritja.
Centre de salut a Santa Eulària des Riu. Se n'exclouen les parròquies del Puig
d'en Valls i Nostra Sra. de Jesús, que estan incloses a la Zona 3ª "Vila" d'Eivissa.

13.- ZBS PERE GARAU
Límits: Carrer d’Aragó, carrer de Nicolau de Pax, plaça García Orell,
carrer de Barceló i Combis, carrer de Manacor, carrer de Reis Catòlics, plaça
Tinent Coronel Franco, carrer del Metge Josep Darder. Centre de salut al carrer
del Capità Vila, 25.
14.- ZBS VALLDARGENT
Límits: Via Portugal, carrer de Jesús, carrer d’Andreu Torrens, carrer del
Dr. Gómez Ulla, carrer de Gabriel Miró, carrer d’Andreu Torrens, carrer de
Niceto Alcalá Zamora, carrer de la Llibertat, carrer d’Indústria, av. Argentina,
ronda de Migjorn, torrent de sa Riera. Centre de salut al carrer de Valldargent,
46.
15.- ZBS CASA DE LA MAR (abans PONENT)
Límits: Carrer d’Antoni Maura, plaça de la Reina, carrer de Conqueridor,
carrer de la Victòria, carrer de Palau Reial, plaça de Cort, carrer de Colom, plaça
Marquès del Palmer, plaça Major, carrer de Sant Miquel, av. Comte de Sallent,
via Alemanya, via Portugal, torrent de sa Riera, ronda de Migjorn, carrer de Sant
Magí, plaça del Pont, carrer d’Andrea Dòria, límits Castell de Bellver, torrent
del Mal Pas, Can Barberà. Centre de salut al Moll Vell s/n.
16.- ZBS SANT AGUSTÍ-CAS CATALÀ
Límits: Can Barberà, torrent del Mal Pas, via Cintura, camí del Coll de sa
Creu i TM Calvià. Centre de salut en el nucli de Sant Agustí.
17.- ZBS SON PISÀ
Límits: Carrer de la Llibertat, carrer de Dragonera, av. Picasso, carrer de
Veneçuela, carrer d’Andrea Dòria, camí de Gènova, camí dels Reis, torrent de
sa Riera, camí de Jesús, carrer de Jesús, carrer d’Andreu Torrens, carrer del Dr.
Gómez Ulla, carrer de Gabriel Miró, carrer d’Andreu Torrens, carrer de Niceto
Alcalá Zamora. Centre de salut al carrer de Vicenç Joan Rosselló Ribas, 65.
18.- ZBS S'ESCORXADOR
Límits: Plaça Espanya, vies FCM, carrer de Jacint Verdaguer, carrer de
Jaume Balmes, plaça Fleming, carrer de Rosselló i Caçador, carrer de Capità
Salom, carrer de Miquel Arcas, carrer de Guillem Forteza, carrer d’Uruguai,
carrer de Jesús, via d’Alemanya, av. del Comte de Sallent, av. de Joan March.
Centre de salut al carrer de l'Emperadriu Eugènia cantonada carretera de
Valldemossa.
19.- ZBS ARAGÓ
Límits: Via de cintura, via fèrria de Palma a Inca, camí d'en Maiol, camí
de Son Colam, torrent Gros, carrer del Mestre Chapí, carrer d'Heura, carrer del
Pare Joan Crespí. Centre de salut a la barriada de Son Rullan.
ILLES D'EIVISSA I DE FORMENTERA
1. ZBS DES VIVER.
La Zona des Viver situada i orientada al sud-oest, delimita al sud amb la
Mar i pel sud-est en el mirador de l'Ajuntament amb les Murades; seguint les
Murades direcció nord-est fins al carrer de Joan Xicó, segueix tot aquest carrer
direcció nord fins a la cruïlla de l'avinguda d'Espanya amb l'avinguda d'Ignasi
Wallis i el passeig de Vara de Rei i direcció oest que segueix per tota l'avinguda d'Espanya (només inclou les numeracions imparells), i també la seva prolongació, l'avinguda de Sant Josep de sa Talaia, fins al límit del municipi de Sant

6. ZBS DE FORMENTERA.
Comprèn tota l'illa de Formentera. Centre de salut a Sant Francesc de
Formentera.
ILLA DE MENORCA
1. ZBS DALT SANT JOAN (abans MAÓ).
Comprèn el terme municipal de Maó, s’exclou la ZBS 5 CAPDECREUS,
amb els nuclis de població de Llucmassanes i de Sant Climent. Centre de salut
Dalt Sant Joan (Maó)
2. ZBS DES BANYER (ALAIOR).
Comprèn els municipis d'Alaior i des Mercadal. Centre de salut a Alaior.
3. ZBS DE CANAL SALAT (CIUTADELLA).
Comprèn el municipi de Ciutadella. Centre de salut a Ciutadella.
4. ZBS DE FERRERIES.
Comprèn els municipis de Ferreries i des Migjorn Gran. Centre de salut a
Ferreries.
5. ZBS DE CAPDECREUS.
Comprèn els termes municipals des Castell, de Sant Lluís i la part oriental del municipi de Maó que a continuació és descriu. Pel que fa referència a la
part oriental del municipi de Maó, la delimitació és la següent: límit del terme
municipal des Castell, límit del terme municipal de Sant Lluís fins al creuer amb
la carretera PM-702 (de Sant Lluís), carretera PM-702, avinguda de Josep
Anselm Clavé, carrer de Sant Josep, carrer de Sant Jordi, costa d’en Deià, plaça
Reial, sa Ravaleta, carrer del Carme, plaça del Príncep, camí des Castell, carrer
de Sant Joan, carrer de Bellavista, costa d’en Reynés, moll de Llevant, costa de
Cala Figuera fins al límit amb el terme municipal des Castell. Centre de salut
Cap de Creus (Maó).

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 4250
Ordre del Conseller d’Interior per la qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de les subvencions de la
Conselleria d’Interior.
La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, consagra els principis de
publicitat, transparència, concurrència i objectivitat en l’activitat de concessió
de subvencions, i d’acord amb aquests principis estableix un nou esquema normatiu en virtut del qual es diferencien les bases reguladores de les subvencions
de la convocatòria corresponent. En aquest sentit, l’article 10 de la Llei 5/2002,
de 21 de juny, estableix que no es podrà iniciar el procediment de concessió de
subvencions sense que, prèviament, el conseller competent estableixi, mitjançant una ordre, les bases reguladores corresponents.
Així doncs, en compliment del que estableix l’esmentada Llei de subven-

