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DECRET 16/2015, DE 10 D’ABRIL, D’ORDENACIÓ SANITÀRIA
TERRITORIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(BOIB núm. 52, d’11 d’abril de 2015;
correcció d’errades BOIB núm. 61, de 25 d’abril de 2015)

L’article 51.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, disposa 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 el que disposa aquesta Llei s’aprovà el Decret 34/1987, de 21 de maig,
d’ordenació sanitària de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest Decret
aprova la creació de les zones bàsiques de salut, els sectors sanitaris i les àrees de
salut, i crea 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 que establia aquest Decret era
provisional, posteriorment, mitjançant el Decret 122/1987, de 30 de desembre,
s’aprova amb caràcter definitiu i amb una sèrie de modificacions que afecten algunes
zones bàsiques de salut.
La primera modificació provisional de la delimitació territorial de l’ordenació
sanitària es va fer 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’errors.
La Llei 4/1992, de 15 de juliol, de creació del Servei Balear de Salut, derogà el Decret
34/1987 i el Decret 122/1987, excepte el que feia referència a la delimitació territorial.
Per tant, subsisteixen les demarcacions de les zones bàsiques de salut, els sectors
sanitaris i les àrees de salut.
Tot i això, es produeix una segona modificació de la delimitació territorial de
l’ordenació sanitària mitjançant el Decret 31/2001, de 23 de febrer. La modificació
afecta algunes zones bàsiques de salut i n’integra d’altres 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 a afectar les zones bàsiques de
salut i integra algunes zones en els sectors sanitaris. En aquest Decret s’aproven un
primer annex amb les modificacions i un segon annex amb un text consolidat de les
zones bàsiques de salut de l’illa de Mallorca.
El títol VI de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, regula
l’ordenació territorial sanitària i remet expressament la regulació de les àrees de salut i
les zones bàsiques de salut a un decret de desplegament. Per la seva banda, el Decret
39/2006, de 21 d’abril, que aprova els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les
Illes Balears, també regula alguns aspectes de l’ordenació territorial en el capítol III del
títol II de l’annex, que conté els Estatuts.
El Decret 19/2004, de 27 de febrer, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de les Illes Balears, aprova la quarta modificació. De bell nou, la modificació
torna a afectar les zones bàsiques de salut i integra algunes zones en els sectors
sanitaris. En aquest Decret s’aproven un primer annex amb les modificacions i un
segon annex amb un text consolidat de totes les zones bàsiques de salut de les Illes
Balears.
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L’Ordre de la consellera de Salut i Consum de 15 de gener de 2004 crea la Comissió
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears. Aquesta Ordre està dirigida a crear un òrgan
participatiu que garanteixi l’audiència dels ens territorials afectats per un canvi en
l’ordenació sanitària territorial.
Després de la reunió d’aquesta Comissió en data 29 d’abril de 2005, es va aprovar la
cinquena modificació de les zones bàsiques de salut, mitjançant el Decret 124/2005, de
9 de desembre, pel qual es modifica l’ordenació territorial i que afecta les zones
bàsiques de salut de les illes d’Eivissa i Formentera. En aquest Decret s’aproven un
primer annex amb les modificacions i un segon annex amb el text consolidat de les
zones bàsiques de salut de les illes d’Eivissa i Formentera.
Posteriorment, s’aprovà la sisena modificació, mitjançant el Decret 37/2006, de 7
d’abril, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial. En aquest Decret
s’aproven un primer annex amb les modificacions i un segon annex amb el text
consolidat de les zones bàsiques de salut de l’illa de Mallorca.
El Decret 59/2009, de 18 de setembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial, inclou una nova nomenclatura per als sectors sanitaris de l’àrea de salut
número 1 (illa de Mallorca), cadascun dels quals disposa d’un hospital, amb la
denominació següent: sector sanitari de Llevant, sector sanitari de Tramuntana, sector
sanitari de Ponent i sector sanitari de Migjorn. D’aquesta manera, es pretén donar una
definició més concreta i apropiada als sectors, alhora que se’n facilita una millor
identificació. Respecte de l’àrea de salut número 3 (illes d’Eivissa i Formentera), atesa
la creació d’un nou hospital a l’illa de Formentera per garantir l’atenció hospitalària de
la població compresa en el seu territori, es fa necessari configurar l’illa com un sector
sanitari, de manera que constitueix una estructura funcional per a la coordinació dels
recursos sanitaris de la zona bàsica de salut del mateix sector. Finalment, es creen
noves zones bàsiques de salut i se’n rezonifiquen algunes, ensems que es canvien
algunes denominacions.
Per acabar, el Decret 91/2010, de 16 de juliol, pel qual es modifica l’ordenació
sanitària territorial de les Illes Balears, rezonifica els límits de quatre zones bàsiques de
salut del municipi de Palma. En concret, es modifiquen els límits entre la zona bàsica
de salut Son Serra–la Vileta, que incrementa territorialitat disminuint la zona bàsica de
salut Son Pisà; i el mateix succeeix entre la zona bàsica de salut Rafal–Vivero, que
incrementa territorialitat disminuint la zona bàsica de salut del polígon de Llevant.
El 21 de novembre de 2013 es va reunir la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial
de les Illes Balears i acordà aprovar el canvi de sector sanitari de la zona bàsica de salut
Pere Garau, que quedarà integrada dins el sector sanitari de Ponent i que disposa de
l’Hospital Universitari Son Espases, i el canvi de sector sanitari de la zona bàsica de
salut es Raiguer, que quedarà integrada dins el sector sanitari de Migjorn i que disposa
de l’Hospital Son Llàtzer.
Tenint en compte la nombrosa normativa en vigor que hi ha en matèria d’ordenació
sanitària territorial de les Illes Balears, l’objecte d’aquest Decret és unificar en un sol
text tota la regulació existent en aquesta matèria.
D’acord amb el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la competència en
matèria de planificació i ordenació sanitària general correspon a la Direcció General de
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Gestió Econòmica i Farmàcia de la Conselleria de Salut, que és la que proposa aquest
Decret.
Per això, a proposta del conseller de Salut, amb l’informe previ del Consell de Salut,
del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears i de la Comissió
d’Ordenació Sanitaria Territorial, havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 10 d’abril de 2015,

DECRET
Article 1. Ordenació sanitària territorial
L’organització funcional i territorial del sistema sanitari públic de les Illes Balears es
divideix en àrees de salut, sectors sanitaris i zones bàsiques de salut.
Article 2. Àrees de salut
1. Les àrees de salut són les estructures fonamentals del sistema sanitari
responsables de la gestió unitària dels centres i establiments i dels programes sanitaris
que desenvolupen.
2. Les Illes Balears es divideixen en tres àrees de salut:
a) Àrea de salut de l’illa de Mallorca.
b) Àrea de salut de l’illa de Menorca.
c) Area de salut de les illes d’Eivissa i Formentera.
3. Cadascuna d’aquestes àrees ha de disposar com a mínim d’un hospital públic.
4. L’Hospital Universitari Son Espases és l’hospital de referència de tota la
comunitat autònoma.
Article 3. Sectors sanitaris
1. El sector sanitari implica una divisió territorial en comarques de l’àrea de salut.
2. L’àrea de salut de l’illa de Mallorca té els sectors sanitaris següents, cadascun
dels quals disposa d’un hospital:
a) Sector sanitari de Llevant, que disposa de l’Hospital Comarcal de Manacor i
comprèn deu zones bàsiques de salut.
b) Sector sanitari de Tramuntana, que disposa de l’Hospital Comarcal d’Inca i
comprèn set zones bàsiques de salut.
c) Sector sanitari de Ponent, que disposa de l’Hospital Universitari Son Espases i
comprèn desset zones bàsiques de salut.
d) Sector sanitari de Migjorn, que disposa de l’Hospital Son Llàtzer i comprèn
catorze zones bàsiques de salut.
3. L’àrea de salut de l’illa de Menorca té un sol sector sanitari que coincideix amb
l’àrea de salut. Aquest sector disposa de l’Hospital General Mateu Orfila i comprèn cinc
zones bàsiques de salut.
4. L’àrea de salut de les illes d’Eivissa i Formentera té dos sectors sanitaris,
cadascun dels quals disposa d’un hospital:
a) Sector sanitari d’Eivissa, que disposa de l’Hospital Can Misses i comprèn set
zones bàsiques de salut.
b) Sector sanitari de Formentera, que disposa de l’Hospital de Formentera i
comprèn una zona bàsica de salut.

Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 25/04/2015)

Article 4. Zones bàsiques de salut
1. La zona bàsica de salut és la circumscripció funcional del sector sanitari, en la
qual es presta l’assistència sanitària d’atenció primària a través d’un centre de salut i
d’unitats bàsiques de salut que tenen el centre de salut com a centre de referència.
2. En el supòsit que la zona bàsica de salut estigui conformada per diversos
municipis, un d’aquests municipis es considera cap de zona i s’hi ha de situar el centre
de salut. Aquest municipi ha de ser el que permeti un accés més fàcil per al conjunt de
la població agrupada o dispersa que ha d’atendre, atesa la seva situació geogràfica i les
isòcrones. El centre de salut és l’estructura física i funcional a la qual s’adscriu l’equip
d’atenció primària corresponent.
3. Els altres nuclis de població de la zona bàsica de salut poden disposar d’unitats
bàsiques de salut amb la finalitat de prestar una atenció primària adequada amb més
proximitat a la població compresa dins els seus límits territorials.
Article 5. Aprovació de l’ordenació sanitària territorial
S’aprova l’ordenació sanitària territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears que figura en l’annex d’aquest Decret.
Article 6. Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial
La Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial de les Illes Balears és un òrgan
consultiu adscrit a la conselleria competent en matèria de salut, amb funcions
d’assessorament en l’ordenació de l’estructura sanitària territorial, que garanteix
l’audiència dels ens territorials afectats per un canvi en l’ordenació sanitària territorial.
Article 7. Composició
La Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial està integrada pels membres següents:
a) La persona titular de la direcció general que té la competència en planificació i
ordenació sanitària general, que actualment és el director general de Gestió
Econòmica i Farmàcia de la Conselleria de Salut, que n’és el president.
b) El director general del Servei de Salut de les Illes Balears, que n’és el
vicepresident.
c) Una persona en representació del Consell Insular de Mallorca.
d) Una persona en representació del Consell Insular de Menorca.
e) Una persona en representació del Consell Insular d’Eivissa.
f) Una persona en representació del Consell Insular de Formentera.
g) Una persona en representació de cadascun dels ajuntaments l’àmbit territorial
dels quals pugui quedar afectat per la modificació de l’ordenació sanitària
territorial.
h) La persona titular de la Secretaria General de la conselleria competent en
matèria de salut, que n’és el secretari i actua amb veu i vot.
Article 8. Funcions
Les funcions de la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial són les següents:
a) Proposar, si escau, al titular de la conselleria competent en matèria de salut, la
modificació de l’ordenació de les àrees de salut, dels sectors sanitaris i de les
zones bàsiques de salut, mitjançant l’emissió de l’informe corresponent.
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b) Informar sobre els projectes de les normes reglamentàries l’objecte dels quals és
l’ordenació de les àrees de salut, dels sectors sanitaris i de les zones bàsiques de
salut.
c) Emetre un informe en matèria d’ordenació sanitària territorial en qualsevol altre
supòsit que s’estimi convenient.
Article 9. Assessorament
La Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial pot convocar les persones,
institucions, corporacions o associacions que consideri adients per assessorar-la.
Article 10. Normativa d’aplicació i funcionament
1. La Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial s’ha de regir pel que estableixen la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears; la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; aquest Decret, i la resta de normes que hi siguin
aplicables.
2. La Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial funciona en ple. Per acord del Ple es
poden constituir, en cada cas concret, grups de treball amb la composició i les funcions
que es determinin.
3. La Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial pot establir o completar les normes
pròpies de funcionament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Adscripció excepcional de població
La població de cada sector sanitari es pot adscriure a un altre hospital en el cas que
la demanda així ho aconselli, a proposta del Servei de Salut de les Illes Balears i per
acord de la Comissió d’Ordenació Sanitària Territorial de les Illes Balears.
Disposició addicional segona. Mitjans personals i materials de la Comissió
d’Ordenació Sanitària Territorial
La conselleria competent en matèria de salut ha de facilitar els mitjans personals i
materials necessaris per al funcionament de la Comissió.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única. Disposicions que es deroguen
Queden derogades les disposicions següents:
− El Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de les Illes Balears.
− El Decret 122/1987, de 30 de desembre, d’aprovació definitiva de l’ordenació
sanitària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 76/1988, de 20 d’octubre, pel qual es dóna una nova redacció a
diverses disposicions del Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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− El Decret 55/1990, de 17 de maig, pel qual es regula la incorporació dels
funcionaris sanitaris locals als torns d’atenció continuada en les zones bàsiques
de salut on no s’han constituït equips d’atenció primària.
− El Decret 42/1992, de 8 de juliol, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 80/1992, de 8 de juliol, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 31/2001, de 23 de febrer, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 122/2002, de 4 d’octubre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 19/2004, de 27 de febrer, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 124/2005, de 9 de desembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 37/2006, de 7 d’abril, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 59/2009, de 18 de setembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− El Decret 91/2010, de 16 de juliol, pel qual es modifica l’ordenació sanitària
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
− L’Ordre de 15 de gener de 2004 per la qual es crea la Comissió d’Ordenació
Sanitària Territorial.

DISPOSICIÓ FINAL
Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

ANNEX
ORDENACIÓ SANITÀRIA TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS
A) Àrees de salut
1. Àrea de salut de l’illa de Mallorca.
2. Àrea de salut de l’illa de Menorca.
3. Àrea de salut de les illes d’Eivissa i Formentera.
B) Sectors sanitaris
1. Àrea de salut de l’illa de Mallorca
1.1. Sector sanitari de Llevant, disposa de l’Hospital Comarcal de Manacor i
comprèn deu zones bàsiques de salut (ZBS).
1.2. Sector sanitari de Tramuntana, disposa de l’Hospital Comarcal d’Inca i
comprèn set zones bàsiques de salut.
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1.3. Sector sanitari de Ponent, disposa de l’Hospital Universitari Son Espases i
comprèn desset zones bàsiques de salut.
1.4. Sector sanitari de Migjorn, disposa de l’Hospital Son Llàtzer i comprèn
catorze zones bàsiques de salut.
2. Àrea de salut de l’illa de Menorca
2.1 Sector sanitari de Menorca, disposa de l’Hospital General Mateu Orfila i
comprèn cinc zones bàsiques de salut.
3. Àrea de salut de les illes d’Eivissa i Formentera
3.1 Sector sanitari d’Eivissa, disposa de l’Hospital Can Misses i comprèn set zones
bàsiques de salut.
3.2 Sector sanitari de Formentera, disposa de l’Hospital de Formentera i
comprèn una zona bàsica de salut.
C) Zones bàsiques de salut
1. Àrea de salut de l’illa de Mallorca
1.1 Sector sanitari de Llevant
Disposa de l’Hospital Comarcal de Manacor.
Comprèn les zones bàsiques de salut (ZBS) següents:
1.1.1 ZBS sa Torre–Manacor
Comprèn la part occidental del terme municipal i de la ciutat de Manacor.
Inclou el nucli de Son Macià. Els límits són: camí de Conilles (Ma-3322) fins al
límit del terme municipal, límit del terme municipal de Petra, límit del terme
municipal de Vilafranca de Bonany, límit del terme municipal de Felanitx fins a
la carretera Ma-4014, per aquesta carretera Ma-4014 fins a Son Fortesa, des
de Son Fortesa per la carretera de Cales (Ma-4015) fins a Manacor; ronda del
Port (parells), carrer d’en Colom (parells), avinguda des Torrent, carrer d’en
Jaume Domenge (parells), carrer d’en Joan Segura (senars), carrer d’Alexandre
Rosselló (senars), plaça de sa Bassa, carrer de Francesc Gomila (senars), plaça
de s’Abeurador, carrer d’en Modest Codina (senars) i camí de Conilles.
Centres de què disposa:
CS sa Torre
UBS Son Macià
1.1.2 ZBS Na Camel·la–Manacor
Comprèn la part oriental del terme municipal i de la ciutat de Manacor. Els
límits són: camí de Conilles (Ma-3322) fins al límit del terme municipal, límit
del terme municipal de Petra, límit del terme municipal de Sant Llorenç des
Cardassar fins al límit senyalat per a la ZBS Porto Cristo (es pot tenir com a fita
el puig de na Mancada), des d’aquest punt fins a la carretera Ma-4020
(Manacor–Porto Cristo) i fins a la cruïlla amb el camí del Rafal Pudent, fins a la
carretera de Cales (Ma-4015) fins a Manacor; ronda del Port (senars), carrer
d’en Colom (senars), avinguda des Torrent, carrer d’en Jaume Domenge
(senars), carrer d’en Joan Segura (parells), carrer d’Alexandre Rosselló
(parells), plaça de sa Bassa, carrer de Francesc Gomila (parells), plaça de
s’Abeurador, carrer d’en Modest Codina (parells) i camí de Conilles.
Centres de què disposa:
CS Na Camel·la, solar pendent de determinar, Manacor
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1.1.3 ZBS Porto Cristo–Manacor
Els límits són les extensions territorials dels nuclis costaners de població del
terme municipal de Manacor, que de ronda sud són: s’Illot, cala Morlanda,
Porto Cristo, cala Anguila, cala Mendia, s’Estany d’en Mas, Cales de Mallorca i
cala Murada. La demarcació és el límit del terme municipal de Felanitx; la
carretera Ma-4014, des del límit del TM fins a Son Fortesa; la carretera Ma4015, des de Son Fortesa fins a la cruïlla del Rafal Pudent; el camí del Rafal
Pudent fins a la cruïlla amb la carretera Ma-4020 i des d’aquí, en línia
perpendicular, fins al límit del terme municipal amb el terme de Sant Llorenç
des Cardassar.
Centres de què disposa:
CS Porto Cristo
UBS s’Illot
UBS Cales de Mallorca
1.1.4 ZBS Capdepera
Comprèn el terme municipal de Capdepera.
Centres de què disposa:
CS Capdepera
UBS Cala Rajada
UBS Canyamel
1.1.5 ZBS Nuredduna
Comprèn el terme municipal d’Artà.
Centres de què disposa:
CS Nuredduna
UBS Colònia de Sant Pere
1.1.6 ZBS Llevant
Comprèn els termes municipals de Son Servera i de Sant Llorenç des Cardassar.
Centres de què disposa:
CS Llevant
UBS Sant Llorenç des Cardassar
UBS Son Carrió
UBS Cala Millor
UBS sa Coma
1.1.7 ZBS ses Roques Llises
Comprèn els termes municipals de Vilafranca de Bonany, de Montuïri, de
Petra, de Porreres, d’Ariany i de Sant Joan.
Centres de què disposa:
CS ses Roques Llises
UBS Ariany
UBS Montuïri
UBS Petra
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UBS Porreres
UBS Sant Joan
1.1.8 ZBS Felanitx
Comprèn el terme municipal de Felanitx.
Centres de què disposa:
CS Felanitx
UBS s’Horta
UBS Cas Concos
UBS Portocolom
1.1.9 ZBS Santanyí
Comprèn el terme municipal de Santanyí.
Centres de què disposa:
CS Santanyí
UBS Alqueria Blanca
UBS Cala d’Or
UBS Llombards
UBS Calonge
1.1.10 ZBS Xaloc
Comprèn els termes municipals de Campos i de ses Salines.
Centres de què disposa:
CS Xaloc
UBS ses Salines
UBS Colònia de Sant Jordi
UBS sa Ràpita
1.2 Sector sanitari de Tramuntana
Disposa de l’Hospital Comarcal d’Inca.
Comprèn les zones bàsiques de salut (ZBS) següents:
1.2.1 ZBS es Blanquer
Els límits són les extensions territorials dels municipis i nuclis de població de
Biniamar (TM de Selva), de Lloseta, de Mancor de la Vall i la part occidental
del terme municipal d’Inca que es descriu a continuació. Pel que fa 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 a la cruïlla amb la carretera Ma-2130 (de Lluc), carretera Ma-2130 fins a
l’altura del Parc des Serral, a partir d’aquest punt pel carrer dels Molins
(senars), carrer de Santiago Ramón y Cajal (senars), carrer del Teatre (senars),
plaça d’Espanya, carrer de ca l’Estrella (parells), carrer de la Pau (parells),
carrer de Sant Francesc (parells), carrer des Vent (senars), carrer de
Blanquerna (parells), carrer de Mariano Payeras (parells), avinguda de Jaume I
(parells) fins a la rotonda de la carretera Ma-3240 (de Sineu), carretera Ma3240 fins al límit del terme municipal amb el municipi de Costitx.
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Centres de què disposa:
CS es Blanquer
UBS Lloseta
UBS Biniamar
UBS Mancor de la Vall
1.2.2 ZBS So na Monda
Els límits són les extensions territorials dels municipis i nuclis de població de
Selva, de Caimari (TM de Selva), de Moscari (TM de Selva), de Binibona (TM de
Selva), d’Escorca i la part oriental del municipi d’Inca que es descriu a
continuació. Pel que fa 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 a la cruïlla amb la carretera Ma-2130 (de
Lluc); carretera Ma-2130 fins a l’altura del Parc des Serral, a partir d’aquest
punt pel carrer dels Molins (parells), carrer de Santiago Ramón y Cajal
(parells); carrer del Teatre (parells), plaça d’Espanya, carrer de ca l’Estrella
(senars), carrer de la Pau (senars), carrer de Sant Francesc (senars), carrer de
Blanquerna (senars), carrer de Mariano Payeras (senars), avinguda de Jaume I
(senars) fins a la rotonda de la carretera Ma-3240 (a Sineu), carretera Ma3240 fins al límit del terme municipal amb el municipi de Costitx.
Centres de què disposa:
CS So na Monda
UBS Selva
UBS Caimari
UBS Escorca
UBS Moscari
UBS Port de sa Calobra
1.2.3 ZBS es Pla
Comprèn els termes municipals de Sineu, de Costitx, de Lloret de Vistalegre,
de Llubí i de Maria de la Salut.
Centres de què disposa:
CS es Pla
UBS Costitx
UBS Lloret de Vistalegre
UBS Llubí
UBS Maria de la Salut
1.2.4 ZBS Torrent de Sant Miquel
Comprèn els termes municipals de sa Pobla, de Campanet i de Búger.
Centres de què disposa:
CS Torrent de Sant Miquel
UBS Campanet
UBS Búger
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1.2.5 ZBS Marines
Comprèn els termes municipals de Muro i de Santa Margalida.
Centres de què disposa:
CS Marines
UBS Santa Margalida
UBS Can Picafort
UBS Son Serra de Marina
1.2.6 ZBS Safrà
Comprèn el terme municipal d’Alcúdia.
Centres de què disposa:
CS Safrà
UBS Port d’Alcúdia
1.2.7 ZBS Pollença
Comprèn el terme municipal de Pollença.
Centres de què disposa:
CS Pollença
UBS Port de Pollença
1.3 Sector sanitari de Ponent
Disposa de l’Hospital Universitari Son Espases.
Comprèn les zones bàsiques de salut (ZBS) següents:
1.3.1 ZBS Arquitecte Bennàssar
Límits: avinguda de Joan March (parells), carrer de 31 de Desembre (parells),
carrer de Rosselló i Caçador (senars), carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador
(parells), carrer d’Henri Dunant (senars), carrer de Salvador Allende (senars),
carrer de Miguel Fleta (senars), autopista de via de cintura, carrer d’Aragó
(senars), carrer de Jaume Balmes (parells), carrer de Jacint Verdaguer (senars)
i carrer d’Eusebi Estada fins a l’avinguda de Joan March.
Centres de què disposa:
CS Arquitecte Bennàssar
1.3.2 ZBS Camp Redó
Límits: carrer de Miquel Arcas (senars), carrer de Guillem Forteza (senars),
carrer de l’Uruguai (senars), carrer de Salvador Dalí (fins al pont de sa Riera),
torrent de sa Riera, TM de Puigpunyent, TM d’Esporles, TM de Valldemossa,
TM de Bunyola, carretera de Sóller (Ma-11), carrer d’Alfons el Magnànim
(senars) fins a la confluència del carrer de Miquel Arcas.
Centres de què disposa:
CS Camp Redó
UBS Establiments
UBS Son Sardina
1.3.3 ZBS s’Escorxador
Límits: avinguda del Comte de Sallent (parells), avinguda d’Alemanya (parells),
carrer de Jesús (parells), torrent de sa Riera (des del velòdrom fins al pont del
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carrer de Salvador Dalí), carrer de Salvador Dalí (un tram en direcció a la
rotonda), carrer de l’Uruguai (parells), carrer de Guillem Forteza (parells),
carrer de Miquel Arcas (parells), carrer d’Alfons el Magnànim (senars), carrer
de 31 de Desembre (senars) fins a l’avinguda del Comte de Sallent.
Centres de què disposa:
CS s’Escorxador
1.3.4 ZBS Son Ferragut
Límits: carrer de Miguel Fleta (senars), carrer de Salvador Allende (parells),
carrer d’Henri Dunant (parells), carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador (senars),
carrer de Rosselló i Caçador (parells), carrer d’Alfons el Magnànim (parells),
carretera de Sóller (Ma-11) fins a la confluència amb el torrent d’en Barberà,
torrent d’en Barberà fins a les vies dels SFM enllaçant amb el carrer de Miguel
Fleta.
Centres de què disposa:
CS Son Ferragut, solar pendent de determinar, Palma
1.3.5 ZBS Santa Catalina
Límits: avinguda de l’Argentina (senars), carrer de la Indústria (senars), carrer
de la Llibertat (senars), carrer de Dragonera (senars), avinguda de Picasso
(parells), carrer de Veneçuela (parells), carrer d’Andrea Doria (parells), plaça
del Pont, carrer de Sant Magí (parells) fins a la cruïlla de l’avinguda de
l’Argentina.
Centres de què disposa:
CS Santa Catalina
1.3.6 ZBS Son Cladera
Límits: via fèrria Palma–Inca, camí d’en Mallol (senars), camí de Son Colam
(senars), límit amb els termes municipals de Marratxí i de Bunyola (en gran
part és el torrent Gros) fins a la cruïlla amb la carretera Ma-11 (de Sóller),
carretera Ma-11 fins a la cruïlla amb el torrent d’en Barberà, torrent d’en
Barberà fins a la línia fèrria Palma–Inca.
Centres de què disposa:
CS Son Cladera
UBS sa Indioteria
1.3.7 ZBS Son Rutlan
Límits: via de cintura Ma-20, via fèrria Palma–Inca, camí d’en Mallol (parells),
camí de Son Colam (parells), torrent Gros (TM de Marratxí) fins a l’altura de
les cases de Son Ametler, carrer del Mestre Chapí (senars), carrer de l’Heura
(senars), carrer del Pare Joan Crespí (senars), via de cintura Ma-20.
Centres de què disposa:
CS Son Rutlan
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1.3.8 ZBS Son Serra–la Vileta
Límits del municipi de Palma: torrent de sa Riera fins al límit del TM de Palma,
límits dels termes municipals d’Esporles, de Banyalbufar, d’Estellencs, de
Calvià, camí del Coll de sa Creu (Ma-1043), via de cintura Ma-20 fins al torrent
de sa Riera.
Inclou també el terme municipal de Puigpunyent.
Centres de què disposa:
CS Son Serra–la Vileta
UBS Puigpunyent
UBS Galilea
1.3.9 ZBS Son Pisà
Límits: carrer de la Llibertat (parells), carrer de Dragonera (parells), plaça del
Llaç Blau, avinguda de Picasso (senars), carrer de Veneçuela (senars), carrer
d’Andrea Doria, límit del bosc del castell de Bellver fins al camí del Tramvia,
camí dels Reis fins al camí del Coll de sa Creu (Ma-1043), via de cintura Ma-20,
torrent de sa Riera, carrer de Jesús (senars), carrer d’Andreu Torrens (senars),
carrer del Doctor Gómez Ulla (senars), carrer de Gabriel Miró (senars), carrer
d’Andreu Torrens (senars), carrer de Niceto Alcalá Zamora (parells) fins a la
cruïlla amb el carrer de la Llibertat.
Centres de què disposa:
CS Son Pisà
1.3.10 ZBS Valldargent
Límits: avinguda de Portugal (parells), avinguda d’Alemanya (parells) fins a la
cruïlla amb el carrer de Jesús, carrer de Jesús (senars) fins a la cruïlla del carrer
d’Andreu Torrens, carrer d’Andreu Torrens (parells), carrer del Doctor Gómez
Ulla (parells), carrer d’Andreu Miró (parells), carrer d’Andreu Torrens (parells),
carrer de Niceto Alcalá Zamora (senars), carrer de la Llibertat (parells), carrer
de la Indústria (parells), carrer de Catalunya (parells), passeig de Mallorca
(senars) fins al pont del torrent de sa Riera i ja enllaça amb la via de Portugal.
Centres de què disposa:
CS Valldargent
1.3.11 ZBS Casa del Mar
Límits: carrer d’Antoni Maura (parells), plaça de la Reina, carrer del
Conquistador (parells), carrer de la Victòria (parells), carrer del Palau Reial
(parells), plaça de Cort, carrer de Colom (senars), plaça del Marquès del
Palmer, plaça Major, carrer de Sant Miquel (senars), avinguda del Comte de
Sallent (senars), avinguda d’Alemanya (senars), avinguda de Portugal (senars),
passeig de Mallorca (parells), carrer de Catalunya (senars), avinguda de
l’Argentina (parells), carrer de Sant Magí (senars), plaça del Pont, carrer
d’Andrea Doria (senars), carrer de Son Armadans (senars), carrer del Soldat
Marroig (parells), carrer de Santa Rita, carrer de la Drecera, carrer de Lacy,
carrer del Dos de Maig, carrer del Duc, torrent del Mal Pas, Can Barberà,
avinguda de Gabriel Roca (passeig Marítim), passeig de Sagrera, Moll Vell i
camí de s’Escollera, fent la volta fins a trobar el carrer d’Antoni Maura.
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Centres de què disposa:
CS Casa del Mar
UBS el Terreno
1.3.12 ZBS Sant Agustí–Cas Català
Límits: Can Barberà, torrent del Mal Pas, límit del bosc del castell de Bellver,
camí del Tramvia, camí dels Reis, camí del Coll de sa Creu ( Ma-1043) fins al
límit del TM amb el municipi de Calvià, límit del terme municipal amb Calvià,
carrer de Calvià, avinguda de Joan Miró, carrer de Margarita Retuerto, carrer
de Nicolau Alemany, carrer de Guillem Díaz-Plaja, avinguda de Joan Miró,
camí de Son Vent, carretera al dic de l’oest, avinguda de Gabriel Roca fins a
Can Barberà.
Centres de què disposa:
CS Sant Agustí
UBS Gènova
1.3.13 ZBS Santa Ponça
Comprèn les extensions territorials dels nuclis de població del terme
municipal de Calvià següents: Santa Ponça, Costa de la Calma, urbanització
Galatzó, Peguera, es Capdellà, Calvià (poble) i el Toro.
Centres de què disposa:
CS Santa Ponça
UBS Calvià
UBS es Capdellà
UBS Peguera
UBS Galatzó
1.3.14 ZBS Na Burguesa
Comprèn les extensions territorials dels nuclis de població del terme
municipal de Calvià següents: Cas Català, ses Illetes, Portals Nous, Bendinat,
Son Caliu, la Costa d’en Blanes, Sol de Mallorca, Palmanova, Magaluf, sa
Porrassa i Son Ferrer.
Centres de què disposa:
CS Na Burguesa
UBS Son Ferrer
UBS el Toro
UBS Bendinat–Portals Nous
1.3.15 ZBS Tramuntana
Comprèn els termes municipals d’Esporles, de Banyalbufar, d’Estellencs i de
Valldemossa.
Centres de què disposa:
CS Tramuntana
UBS Banyalbufar
UBS Estellencs
UBS Valldemossa
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1.3.16 ZBS Ponent
Comprèn el terme municipal d’Andratx.
Centres de què disposa:
CS Ponent
UBS Port d’Andratx
UBS s’Arracó
1.3.17 ZBS Pere Garau
Límits: carrer d’Aragó (parells), carrer de Nicolau de Pacs (parells), plaça de
Francesc Garcia i Orell, carrer de Francesc Barceló i Combis (parells), carrer de
Manacor (senars), carrer dels Reis Catòlics (senars), plaça de Miquel Dolç,
carrer dels Reis Catòlics (senars) fins a la cruïlla amb el carrer d’Aragó.
Centres de què disposa:
CS Pere Garau
1.4 Sector sanitari de Migjorn
Disposa de l’Hospital Son Llàtzer.
Comprèn les zones bàsiques de salut (ZBS) següents:
1.4.1 ZBS Coll d’en Rabassa
Límits: carrer de Sant Joan de Déu (parells), camí de Can Pastilla fins a l’altura
de Son Mosson Jove, límits de l’aeroport de Son Sant Joan, camí de Son
Banya, carretera de Llucmajor (Ma-5012), camí vell de Llucmajor (Ma-5012),
autopista de Llevant (Ma-19) fins al passeig del Portitxol, carrer de Joan
Maragall, passeig de Bartomeu Barceló i Mir, carrer de la Sirena, carrer del
Marquès de la Romana, carrer del Vicari Joaquim Fuster, carrer de Jaume
Pomar i Fuster, carrer 174, carrer dels Esculls, Torre d’en Pau, carrer de l’Illa
d’Elba, passeig de Cala Gamba fins a la cruïlla amb el carrer de Sant Joan de
Déu.
Centres de què disposa:
CS Coll d’en Rabassa
UBS Molinar
1.4.2 ZBS Polígon de Llevant
Límits: autovia de Llevant (Ma-19) vora la mar i cruïlla amb les avingudes,
avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga (senars), carrer de Pérez Galdós
(parells), carrer de Joan Alcover (senars), carrer de Manacor (parells),
carretera de Manacor (Ma-15), torrent Gros, autovia de Llevant (Ma-19).
Centres de què disposa:
CS Emili Darder
1.4.3 ZBS Escola Graduada
Límits: autovia de Llevant (Ma-19), avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga
(parells), carrer de Pérez Galdós (senars), carrer de Joan Alcover (parells),
carrer de Francesc Barceló i Combis (senars), plaça de Francesc Garcia i Orell,
carrer de Nicolau de Pacs (senars), carrer d’Aragó (senars), carrer de Jaume
Balmes (senars), carrer de Jacint Verdaguer (parells), carrer de Gabriel Maura,
carrer del Marquès de la Fontsanta, plaça d’Espanya, avinguda de Joan March
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(senars), carrer de Sant Miquel (senars), plaça Major, plaça del Marquès del
Palmer, carrer de Colom (parells), plaça de Cort, carrer del Palau Reial
(senars), carrer de la Victòria (senars), carrer del Conquistador (senars), plaça
de la Reina, carrer d’Antoni Maura (senars), autovia de Llevant (Ma-19).
Centres de què disposa:
CS Escola Graduada
1.4.4 ZBS Rafal Nou
Límits: TM de Marratxí (torrent Gros–cases de Son Ametler), torrent Gros,
carretera de Manacor (Ma-15), via de cintura (Ma-20), carrer del Pare Joan
Crespí, carrer de l’Heura, carrer del Mestre Chapí, cases de Son Ametler,
torrent Gros (TM de Marratxí).
Centres de què disposa:
CS Rafal–Vivero
1.4.5 ZBS Son Ferriol
Límits: torrent Gros, TM de Marratxí, TM de Santa Maria del Camí, TM de
Santa Eugènia, TM d’Algaida, TM de Llucmajor, camí de Son Oliveret, camí de
Son Oliver, camí de la Síquia (canal de Sant Jordi), límit exterior aeroport de
Son Sant Joan, carretera de Llucmajor (Ma-5012), camí vell de Llucmajor (Ma5012), torrent Gros.
Centres de què disposa:
CS Son Ferriol
UBS Sant Jordi
1.4.6 ZBS Son Gotleu
Límits: via de cintura (Ma-20), carrer de Manacor (senars), carrer dels Reis
Catòlics (parells), plaça de Miquel Dolç, carrer dels Reis Catòlics (parells),
carrer d’Aragó (parells) fins a la via de cintura (Ma-20).
Centres de què disposa:
CS Son Gotleu
1.4.7 ZBS Platja de Palma
Límits: carrer de Sant Joan de Déu (senars), camí de Can Pastilla fins a Son
Mosson Jove, autopista de Llevant (Ma-19), camí de Son Fangos, camí de Can
Capó, camí de la Síquia, camí de Son Oliver, camí de Son Oliveret, TM de
Llucmajor fins a la mar, i al costat sud-oest amb la mar fins a arribar a Cala
Gamba (carrer de Sant Joan de Déu).
Centres de què disposa:
CS Platja de Palma
UBS s’Arenal
UBS s’Aranjassa
UBS es Pil·larí
1.4.8 ZBS Santa Maria del Camí
Comprèn els termes municipals de Santa Maria del Camí, de Santa Eugènia i
de Bunyola.
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Centres de què disposa:
CS de Santa Maria
UBS Santa Eugènia
UBS Bunyola
UBS Palmanyola
1.4.9 ZBS Trencadors
Comprèn la part costanera del terme municipal de Llucmajor. Els límits són:
torrent dels Jueus, camí de Cas Ciutadà, carretera Ma-6020A, camí des
Palmer, camí de sa Torre, camí de sa Caseta, camí de s’Àguila, camí des
Palmer cap a Capocorb Vell, carretera militar (circuit estratègic) fins al cap
Blanc i la mar (part de ponent).
Centres de què disposa:
CS Trencadors
UBS Badies
1.4.10 ZBS Migjorn
Comprèn els termes municipals de Llucmajor ¾se n’exclou la zona delimitada
de la 1.4.9 ZBS Trencadors i el nucli de s’Estanyol comprès a la 1.1.10 ZBS
Xaloc¾ i d’Algaida.
Centres de què disposa:
CS Migjorn
UBS Algaida
UBS Pina
UBS Randa
1.4.11 Serra Nord
Comprèn els termes municipals de Sóller, de Fornalutx i de Deià.
Centres de què disposa:
CS Serra Nord
UBS Fornalutx
UBS Deià
UBS Port de Sóller
1.4.12 ZBS Pont d’Inca
Comprèn una part del terme municipal de Marratxí, i correspon a les
extensions territorials dels nuclis de població següents: Pont d’Inca, Pla de na
Tesa, urbanització sa Cabana, urbanització Benestar, Son Macià–Nova Cabana,
Pont d’Inca Nou, Can Carbonell, Hospitalet (sector 1.3), Cas Miot, Cas Capità,
Pont d’Inca Parc, Can Pol, ses Cases Noves (fases I i II), Can Garriga, sa Tanca
de Son Buc, Can Buc, Sant Josep, Son Frau, Can Sionet, Cas Metge, Cas Metge
Jove, Ca na Vicença. La zona bàsica de salut, per tant, està delimitada per la
part nord amb el terme municipal de Bunyola; per la part de ponent, amb el
torrent Gros; pel sud, amb el camí des Pinaret, camí des Moliners i el límit
municipal amb el TM de Palma fins al Pla de na Tesa. Per la part de llevant,
amb zona rústica i part posterior del nucli de Cas Capità, carretera d’Inca (Ma713), segona via de cintura Ma-30, autovia de Palma a Inca Ma-10 i amb el
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límit de la urbanització de Son Ramonell (fins al camí de Son Creuer), límit
oest del nucli dels Garrovers fins a la intersecció amb la carretera vella de
Bunyola (Ma-2031) i la seva prolongació fins a l’inici del terme de Bunyola.
Centres de què disposa:
CS Martí Serra
UBS Pla de na Tesa
1.4.13 ZBS Muntanya
Comprèn una part del terme municipal de Marratxí i correspon a les
extensions territorials dels nuclis de població següents: sa Cabaneta,
Marratxinet, Pòrtol, Son Caulelles, Can Domingo, Son Ametler, es Figueral–
Can Farineta, sa Vinya de Son Verí, Sant Marçal, es Caülls, sa Planera, ses
Trempes, Son Daviu, Son Daviu Nou, Son Bieló, ses Llegítimes, polígon
industrial Son Ramonell, Son Ramonell Nou, Son Prim, es Garrovers. La zona
bàsica de salut, per tant, està delimitada pel nord amb el terme municipal de
Bunyola; per l’est, amb el terme municipal de Santa Maria del Camí; pel sud i
pel nord-oest, amb el terme municipal de Palma, amb la ZBS de Pont d’Inca, la
part posterior del nucli de Cas Capità, la carretera d’Inca Ma-13A, segona via
de cintura Ma-30, autovia de Palma-Inca Ma-10 i amb els límits de la
urbanització Son Ramonell (fins al camí del Creuer), límit oest del nucli dels
Garrovers fins a la intersecció amb la carretera vella de Bunyola i la seva
prolongació fins a l’inici del terme de Bunyola.
Centres de què disposa:
CS Muntanya
UBS sa Cabaneta
UBS Pòrtol
1.4.14 ZBS es Raiguer
Comprèn els termes municipals de Binissalem, d’Alaró, de Consell i de
Sencelles.
Centres de què disposa:
CS es Raiguer
UBS Alaró
UBS Consell
UBS Sencelles
UBS Biniali
2. Àrea de salut de l’illa de Menorca
2.1 Sector sanitari de l’illa de Menorca
Disposa de l’Hospital General Mateu Orfila.
Comprèn totes les zones bàsiques de salut de l’illa de Menorca, que són les
següents:
2.1.1 ZBS Dalt Sant Joan
Comprèn el terme municipal de Maó, inclou els nuclis de Llucmaçanes i de
Sant Climent, i se n’exclou la part oriental d’aquest terme municipal que es
descriu a la ZBS 2.1.2 Verge del Toro.
Inclou, també, tot el terme municipal de Sant Lluís.
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Centres de què disposa:
CS Dalt Sant Joan
UBS Sant Lluís
UBS Sant Climent
2.1.2 ZBS Verge del Toro
Comprèn la part oriental del terme municipal de Maó, amb la delimitació
següent: límit del terme municipal des Castell; límit del terme municipal de
Sant Lluís fins a la cruïlla amb la carretera Me-702 (de Maó a Sant Lluís);
carretera Me-702 (cap al nord); avinguda de Josep Anselm Clavé, carrer de
Sant Josep, carrer de Sant Jordi, carrer del Bastió, plaça del Bastió, carrer des
Rector Mort, carrer de Sant Jaume, carrer des Frares, pla des Monestir, costa
des Muret, costa des General i moll de Llevant fins a la costa de Llevant.
Inclou, també, tot el terme municipal des Castell.
Centres de què disposa:
CS Verge del Toro
UBS es Castell
2.1.3 ZBS es Banyer
Comprèn els termes municipals d’Alaior i des Mercadal.
Centres de què disposa:
CS es Banyer
UBS es Mercadal
UBS Fornells
UBS Cala en Porter
2.1.4 ZBS Ferreries
Comprèn el municipi de Ferreries i des Migjorn Gran.
Centres de què disposa:
CS Ferreries
UBS es Migjorn Gran
2.1.5 ZBS Canal Salat
Comprèn el municipi de Ciutadella de Menorca.
Centres de què disposa:
CS Canal Salat
3. Àrea de salut d’Eivissa i Formentera
3.1 Sector sanitari d’Eivissa
Disposa de l’Hospital Can Misses.
Comprèn totes les zones bàsiques de salut de l’illa d’Eivissa, que són les
següents:
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3.1.1 ZBS es Viver
Aquesta zona bàsica de salut està situada i orientada al sud-oest del terme
municipal d’Eivissa: delimita al sud amb la mar i pel sud-est amb el mirador de
l’Ajuntament amb les murades; seguint les murades direcció nord-est fins al
carrer de Joan Xicó (des de dalt del puig dels Molins), segueix tot aquest
carrer direcció nord fins a la cruïlla de l’avinguda d’Espanya, l’avinguda
d’Ignasi Wallis i el passeig de Vara de Rei; direcció oest, segueix per tota
l’avinguda d’Espanya (senars) fins a la cruïlla del carrer de Múrcia; carrer de
Múrcia (senars); avinguda d’Isidor Macabich (senars); carrer d’Albarca
(senars); es travessa la ronda E-20; carrer de Cala Llonga (senars) i la seva
prolongació fins al límit del terme municipal d’Eivissa amb Sant Josep de sa
Talaia (parròquia de Sant Jordi de ses Salines); segueix en sentit sud amb els
límits del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, fins a arribar a la mar.
Centres de què disposa:
CS es Viver
2.1.2. ZBS l’Eixample1
Aquesta zona bàsica de salut està situada i orientada al nord-oest del terme
municipal d’Eivissa. Delimita al sud amb la ZBS es Viver, és a dir, des de la
cruïlla del passeig de Vara de Rei, l’avinguda d’Ignasi Wallis i l’avinguda
d’Espanya, segueix per l’avinguda d’Espanya (parells) i direcció oest, fins a la
cruïlla del carrer de Múrcia, carrer de Múrcia (parells), avinguda d’Isidor
Macabich (parells); carrer d’Albarca (parells); travessa la ronda E-20; carrer de
Cala Llonga (parells) i la seva prolongació fins al límit del terme municipal
d’Eivissa amb Sant Josep de sa Talaia; de ponent a nord, amb els límits dels
termes municipals de Sant Josep de sa Talaia (parròquia de Sant Jordi de ses
Salines) i de Sant Antoni de Portmany (parròquia de Sant Rafel de sa Creu) fins
a arribar a la carretera E-731 (d’Eivissa a Sant Antoni de Portmany); carretera
E-731 en direcció sud fins a arribar a l’avinguda d’Ignasi Wallis; avinguda
d’Ignasi Wallis (senars) fins a la cruïlla amb l’avinguda d’Espanya i el passeig
de Vara de Rei.
Centres de què disposa:
CS Can Misses
3.1.3 ZBS Vila
Aquesta zona bàsica de salut està situada i orienta bàsicament a l’est del
terme municipal d’Eivissa. Delimita al sud-est amb la mar i amb la zona bàsica
de salut es Viver, és a dir, amb les murades, i abasta tot l’interior del recinte
emmurallat (anomenat Dalt Vila), el barri de sa Penya i el de sa Marina;
seguint les murades fins al carrer de Joan Xicó, segueix fins a la cruïlla del
passeig de Vara de Rei, l’avinguda d’Espanya i l’avinguda d’Ignasi Wallis;
l’avinguda d’Ignasi Wallis (parells); carretera E-731, i seguint la direcció nordest i est abasta les dues parròquies del Puig d’en Valls i la de Nostra Senyora
de Jesús, del terme municipal de Santa Eulària des Riu, fins a la mar.
1

Tot i que la numeració d’aquest apartat hauria de ser 3.1.2, s’ha publicat com a 2.1.2 en el BOIB.
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Centres de què disposa:
CS Vila
UBS Puig d’en Valls
UBS Jesús
3.1.4 ZBS Sant Antoni de Portmany
Comprèn el terme municipal de Sant Antoni de Portmany.
Centres de què disposa:
CS Sant Antoni de Portmany
UBS Sant Rafel de sa Creu
UBS Santa Agnès de Corona
UBS Sant Mateu
3.1.5 ZBS Santa Eulària des Riu
Comprèn el terme municipal de Santa Eulària des Riu ¾excepte les parròquies
del Puig d’en Valls i la de Nostra Senyora de Jesús ja incloses en la ZBS de
Vila¾ i el terme municipal de Sant Joan de Labritja.
Centres de què disposa:
CS Santa Eulària des Riu
UBS Sant Carles de Peralta
UBS Sant Joan de Labritja
UBS Sant Miquel de Balansat
UBS Santa Gertrudis de Fruitera
3.1.6 ZBS Sant Josep de sa Talaia
Aquesta zona bàsica de salut comprèn tot el terme municipal de Sant Josep de
sa Talaia, excepte les parròquies de Sant Jordi de ses Salines i la de sant
Francesc dels Estanys. Els límits són: sud, ponent i nord amb la mar; al llevant,
amb el límit del terme municipal de Sant Antoni de Portmany fins al puig de
Merret, des d’aquí al puig Lluquí travessant la serra Grossa fins a la cruïlla amb
la carretera E-803 (a Sant Josep de sa Talaia); la carretera de sa Caleta a sa
Cova Santa. Inclou Cala Jondal i la punta de Porroig.
Centres de què disposa:
CS Sant Josep de sa Talaia
UBS Sant Agustí des Vedrà
UBS Cala de Bou
3.1.7 ZBS Sant Jordi de ses Salines
Aquest zona bàsica de salut inclou les parròquies de Sant Jordi de ses Salines i
la de Sant Francesc dels Estanys, ambdues del terme municipal de Sant Josep
de sa Talaia. Els límits són a l’oest amb la ZBS Sant Josep de sa Talaia, al sud i a
l’est amb la mar, i al llevant amb el límits dels termes municipals d’Eivissa i de
Sant Antoni de Portmany.
Centres de què disposa:
CS Sant Jordi de ses Salines
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3.2 Sector sanitari de Formentera
Disposa de l’Hospital de Formentera.
Comprèn la zona bàsica de salut de l’illa de Formentera següent:
3.2.1 ZBS Formentera
Comprèn tota l’illa de Formentera.
Centres de què disposa:
CS Formentera

