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criteris generals que sobre la integració de l’edificació l’instrument d’ordenació
estableixi.
Article 10
Regulació de l’oferta turística a sòl rústic
De conformitat amb l’article 24 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, el
Pla Territorial podrà regular les modalitats, condicions específiques i procediment d’autorització de l’oferta turística possible a sòl rústic, per tal d’adaptarles a l’especificitat de cada illa.
Article 11
Compatibilitat de la vinculació a l’activitat de camp de golf
La vinculació a l’activitat de camp de golf sense oferta complementària
dels terrenys en què es pretengui aquesta activitat, es podrà efectuar sobre
terrenys ja vinculats a l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat en sòl rústic, i ambdues
vinculacions seran compatibles. Aquesta vinculació podrà tenir caràcter temporal per període idèntic al de la realització de l’activitat de camp de golf.
Article 12
Revisió dels plans generals d’ordenació urbana mitjançant normes
subsidiàries i complementàries
La revisió dels instruments de planejament general vigents, redactats i
aprovats d’acord amb el que es disposa a la Llei del sòl de 2 de maig del 1975,
podrà efectuar-se mitjançant la formulació de normes subsidiàries i complementàries del planejament quan les característiques del seu desenvolupament
urbanístic i capacitat de gestió urbanística municipal així ho aconsellin. Per acollir-se a aquest supòsit, l’aprovació inicial de la revisió requerirà prèviament
l’informe favorable de l’òrgan competent del consell insular.
Disposició derogatòria
Queda derogada a l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i Formentera
qualsevol disposició de rang legal o reglamentari de caràcter urbanístic, d’ordenació territorial o turístic que s’oposi o contradigui el disposat en aquesta llei.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, set de desembre de dos mil cinc.
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
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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 afecta 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 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 desenvolupament.
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 nou la
modificació torna afectar les zones bàsiques de salut i 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 totes les Illes Balears.
L’Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 15 de gener de 2004,
crea la Comissió d’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears. Aquesta
Ordre va dirigida a la creació d’un òrgan participatiu que garanteix l’audiència
dels ens territorials afectats per un canvi en l’ordenació sanitària territorial, i
queda 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 de les Illes d’Eivissa i Formentera, atès que és en aquestes illes on més
necessitat hi ha de crear noves zones i intrínsecament amb això tornar delimitar
les que subsisteixen. En el si d’aquesta Comissió ha quedat garantida la participació i l’audiència de tots els ajuntaments afectats per les modificacions. Els
representants d’aquests ajuntaments, juntament amb la resta de membres que
formen la Comissió, van acordar en la sessió de dia 29 d’abril de 2005, elevar a
la titular de la conselleria competent en matèria de sanitat la corresponent proposta de modificació de les zones bàsiques de salut, que ara s’aprova mitjançant
aquest Decret. Ha quedat, per tant, garantit en el procediment d’elaboració d’aquest Decret l’audiència de tots els sectors afectats.
D’altra banda, també consta a l’expedient que, el dia 21 de juny de 2005,
el Consell de Salut de les Illes Balears —òrgan de participació i consulta?, va
deliberar sobre aquesta modificació, i l’accepta per unanimitat. S’ha de tenir en
compte que l’audiència d’aquest òrgan és preceptiva en aquesta matèria, d’acord
amb allò que disposa l’art. 1.2.i) del Decret 44/2004, de dia 14 de maig, pel qual
s’estableix el seu règim i funcionament.
Analitzada la proposta de la Comissió d’ordenació sanitària territorial,
així com el parer del Consell de Salut; tenint en compte 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; atès el
creixement demogràfic de la població a les Illes d’Eivissa i Formentera i la
necessitat que la població protegida en cada zona de salut no superi els 25.000
habitants, i atesa la necessitat d’apropar els centres d’assistència sanitària als
ciutadans, 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 9 de desembre de 2005,
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Decret 124/2005, de 9 de desembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial.
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 serà competència de les comunitats autònomes i es basarà 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 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 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 afecten a 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,
deroga el Decret 34/1987 i el Decret 122/1987, llevat d’allò que es refereix a la
delimitació territorial. Per tant, queden subsistents les demarcacions de les
zones bàsiques de salut, els sectors sanitaris i les àrees de salut de les Illes

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 31/2001, de 23
de febrer; el Decret 122/2002, de 4 d’octubre i el Decret 19/2004, de 27 de
febrer), que figura a l’annex I d’aquest Decret i que afecta les zones bàsiques de
salut de les Illes d’Eivissa i Formentera.
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 de les Illes
d’Eivissa i Formentera.
Disposició derogatòria
Queda derogat l’apartat relatiu a les Illes d’Eivissa i Formentera, de l’annex II del Decret 19/2004, de 27 de febrer, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.
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ANNEX II
ZONES BÀSIQUES DE SALUT DE LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA

Palma, 9 de desembre de 2005
EL PRESIDENT,
Jaume Matas i Palou
La consellera de Salut i Consum,
Aina Maria Castillo i Ferrer
ANNEX I
ZONES BÀSIQUES DE SALUT QUE ES MODIFIQUEN I ES CREEN A
LES ILLES D’EIVISSA I FORMENTERA
1.Canvien de denominació les següents zones bàsiques de salut:
- La Zona Bàsica de Salut de Can Misses passa a denominar-se Zona
Bàsica de Salut d’Eixampla, i queda amb la nova delimitació que estableix el
següent apartat
- La Zona Bàsica de Salut de Dalt Vila passa a denominar-se Zona Bàsica
de Salut de Vila, però no es modifiquen els seus límits
2. Es modifiquen, en els termes que s’expressen a continuació, els límits
de les següents zones bàsiques de salut:
1. Zona bàsica de Salut des Viver
La Zona Bàsica de Salut des Viver situada i orientada al sud-oest del nucli
urbà de la Ciutat 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, 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 senars) fins a la cruïlla del carrer de Múrcia, carrer de Múrcia,
avinguda d’Isidor Macabich, carrer de l’Albarca fins a la Ronda E-20 en sentit
sud, carrer de Cala Llonga, prolongant-lo fins al límit del terme municipal. A
ponent el límit del terme municipal amb el municipi de Sant Josep de sa Talaia
i, cap al sud, fins al mar. Centre de salut en el carrer de Fermí Marí, s/n
d’Eivissa.
2. Zona bàsica de Salut d’Eixampla (abans Can Misses)
La Zona Bàsica de Salut d’Eixampla està situada i orientada al nord-oest
del nucli urbà de la ciutat d’Eivissa, delimita al sud amb la Zona Bàsica de Salut
des Viver, és a dir, amb l’avinguda d’Espanya (només inclou numeracions pars)
i, direcció oest, fins a la cruïlla del carrer de Múrcia (aquest carrer i els següents
estan inclosos íntegrament dins la ZBS des Viver, però s’indiquen per tal de
delimitar la zona) fins a l’avinguda d’Ignasi Wallis, carrer de l’Albarca fins a la
Ronda E-20 en sentit sud, carrer de Cala Llonga, i el prolonga fins al límit del
terme municipal; 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
Pormany (Parròquia de Sant Rafel de sa Creu) a l’est amb la carretera de Sant
Jordi de Portmany (C-731) i, direcció sud, la seva prolongació l’avinguda Ignasi
Wallis (només inclou les numeracions senars) fins a la cruïlla amb l’avinguda
d’Espanya i el passeig Vara de Rei. Centre de Salut en el carrer de Fra Vicent
Nicolau d’Eivissa.
4. Zona bàsica de Salut de Sant Antoni de Portmany
Comprèn el municipi de Sant Antoni de Portmany. Centre de Salut al
carrer d’Alacant de Sant Antoni de Portmany.
3. Es creen les següents zones bàsiques de salut:
7. Zona Bàsica de Salut de Sant Josep de sa Talaia
La Zona Bàsica de Salut de Sant Josep de sa Talaia comprèn tot el terme
municipal, excepte les parròquies de Sant Jordi de ses Salines i de Sant Francesc
dels Estanys. Els límits són: sud, ponent i nord per la mar, a llevant el límit del
terme municipal amb el municipi de Sant Antoni de Portmany fins al Puig de
Merret, des d’aquí al Puig Lluquí travessant la Serra Grossa, fins que creua la
carretera PM- 803 (a Sant Josep de sa Talaia) amb la carretera de sa Caleta a
Cova Santa. Inclou Cala Jondal i Punta de Porroig. Centre de Salut a Na Costera
(Sant Josep de sa Talaia).
8. Zona Bàsica de Salut de Sant Jordi de ses Salines
La Zona Bàsica de Salut de Sant Jordi de ses Salines inclou les parròquies
de Sant Jordi de ses Salines i de Sant Francesc dels Estanys del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia. Els límits són a l’oest amb la Zona Bàsica de
Salut núm. 7 de Sant Josep de sa Talaia, al sud i a l’est amb el mar; i, al llevant,
amb els límits dels termes municipals d’Eivissa i de Sant Antoni de Portmany.

1. Zona bàsica de Salut des Viver
La Zona Bàsica de Salut des Viver situada i orientada al sud-oest del nucli
urbà de la Ciutat 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, 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 senars) fins a la cruïlla del carrer de Múrcia, carrer de Múrcia,
avinguda d’Isidor Macabich, carrer de l’Albarca fins a la Ronda E-20 en sentit
sud, carrer de Cala Llonga, i el prolonga fins al límit del terme municipal. A
ponent el límit del terme municipal amb el municipi de Sant Josep de sa Talaia
i, cap al sud, fins al mar. Centre de salut en el carrer de Fermí Marí, s/n
d’Eivissa.
2. Zona bàsica de Salut d’Eixampla (abans Can Misses)
La Zona Bàsica de Salut d’Eixampla està situada i orientada al nord-oest
del nucli urbà de la ciutat d’Eivissa, delimita al sud amb la Zona Bàsica de Salut
des Viver, és a dir, amb l’avinguda d’Espanya (només inclou numeracions pars)
i, direcció oest, fins a la cruïlla del carrer de Múrcia (aquest carrer i els següents
estan inclosos íntegrament dins la ZBS des Viver, però s’indiquen per tal de
delimitar la zona) fins a l’avinguda d’Ignasi Wallis, carrer de l’Albarca fins a la
Ronda E-20 en sentit sud, carrer de Cala Llonga, i el prolonga fins al límit del
terme municipal; 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
Pormany (Parròquia de Sant Rafel de sa Creu) a l’est amb la carretera de Sant
Jordi de Portmany (C-731) i, direcció sud, la seva prolongació l’avinguda Ignasi
Wallis (només inclou les numeracions senars) fins a la cruïlla amb l’avinguda
d’Espanya i el passeig Vara de Rei. Centre de Salut en el carrer de Fra Vicent
Nicolau d’Eivissa.
3. Zona Bàsica de Salut de 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.
4. Zona bàsica de Salut de Sant Antoni de Portmany
Comprèn el municipi de Sant Antoni de Portmany. Centre de Salut al
carrer d’Alacant de Sant Antoni de Portmany.
5. Zona Bàsica de Salut 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.
6. Zona Bàsica de Salut de Formentera
Comprèn tota l’illa de Formentera. Centre de salut a Sant Francesc de
Formentera.
7. Zona Bàsica de Salut de Sant Josep de sa Talaia
La Zona Bàsica de Salut de Sant Josep de sa Talaia comprèn tot el terme
municipal, excepte les parròquies de Sant Jordi de ses Salines i de Sant Francesc
dels Estanys. Els límits són: sud, ponent i nord per la mar, a llevant el límit del
terme municipal amb el municipi de Sant Antoni de Portmany fins al Puig de
Merret, des d’aquí al Puig Lluquí travessant la Serra Grossa, fins que creua la
carretera PM- 803 (a Sant Josep de sa Talaia) amb la carretera de sa Caleta a
Cova Santa. Inclou Cala Jondal i Punta de Porroig. Centre de Salut a Na Costera
(Sant Josep de sa Talaia).
8. Zona Bàsica de Salut de Sant Jordi de ses Salines
La Zona Bàsica de Salut de Sant Jordi de ses Salines inclou les parròquies
de Sant Jordi de ses Salines i de Sant Francesc dels Estanys del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia. Els límits són a l’oest amb la Zona Bàsica de
Salut núm. 7 de Sant Josep de sa Talaia, al sud i a l’est amb el mar; i, al llevant,
amb els límits dels termes municipals d’Eivissa i de Sant Antoni de Portmany.
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