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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 21942
Llei 11/2005 de 7 de desembre, de mesures específiques i tributàries per a les Illes d’Eivissa i Formentera en matèria
d’Ordenació Territorial, Urbanisme i Turisme.

15-12-2005

apte per ubicar-hi habitatges i per regular les modalitats, condicions específiques i procediment d’autorització de l’oferta turística a sòl rústic, per tal d’adaptar-les a l’especificitat de cada illa, atès que la normativa sectorial existent a
les Illes Balears no reflecteix l’especificitat de les Pitiüses. Aquesta llei preveu
la compatibilització de la vinculació de l’activitat de camp de golf sense oferta
complementària amb la d’ús d’habitatge, degut a la disseminació pròpia dels
assentaments en sòl rústic existent a les Illes que podrien arribar a fer inviable
aquest tipus d’oferta que contribueix a la desestacionalització de l’activitat turística. Finalment, en ordre a facilitar el procediment d’adaptació dels planejaments generals municipals als instruments d’ordenació territorial, la llei permet
que la seva revisió s’efectuï mitjançant la formulació de normes subsidiàries i
complementàries de planejament.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

Article 1
Àmbit d’aplicació
Les determinacions establertes en la present llei resultaran d’aplicació a
l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i de Formentera.

LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei de Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries va ser modificada per la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de
mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i de l’urbanisme de les Illes Balears.
L’exposició de motius d’aquesta Llei 9/1999, de 6 d’octubre, assenyalava
que ‘L’actualitat en matèria territorial i urbanística a les Illes Balears es caracteritza, entre altres aspectes, per la intensa pressió edificatòria sobre el sòl rústic, per la necessitat de modificar significativament el contingut de les Directrius
d’Ordenació Territorial, aprovades per la recent Llei 6/1999, de 3 d’abril, i d’elaborar, tramitar i aprovar els plans territorials parcials de cada illa.’
Les determinacions d’aquesta llei anomenada ‘de mesures cautelars i d’emergència’ provocaren efectes retroactius i desfavorables als drets legítims dels
ciutadans, els quals, en base al principi de la confiança legítima en les institucions, pel que fa a la normativa aplicable al sòl rústic, varen veure’s perjudicats
de forma injusta i contrària al principi de seguretat jurídica.
Doncs bé, aquesta situació cautelar que assenyalava aquesta llei ha desaparegut. En aquests moments els tres plans territorials que l’article 8.2 de la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes
Balears i mesures tributàries, encomanava als consells insulars han estat redactats i aprovats pels ens insulars respectius.
No cal oblidar que ja l’exposició de motius de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació territorial, reconeixia que ‘la configuració de l’arxipèlag
facilita que cada una de les Illes dugui a terme l’ordenació del seu territori de
manera autònoma a través de les institucions pròpies, i que el Govern de les Illes
Balears esdevingui garant dels aspectes de l’ordenació que transcendeixin l’àmbit insular’.
En la mateixa línia, la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori assenyalava com
a objectiu primordial de la regulació que les institucions pròpies de cada illa
puguin desenvolupar, en l’àmbit respectiu, un model territorial propi.
Per tot l’anterior, una vegada aprovat el Pla territorial insular d’Eivissa i
Formentera, el qual recollint el model territorial establert a les Directrius, s’ajusta a les particularitats pròpies de les illes Pitiüses, es fa necessari procedir a
dictar mesures de caràcter legislatiu, que garanteixin l’efectivitat del model
territorial contingut per a ambdues illes en aquest pla.
Per altra banda, aquestes determinacions no transcendeixen l’àmbit insular, sinó que adapten aspectes de la legislació balear a la idiosincràsia pròpia
d’unes Illes amb identitat diferenciada i amb unes característiques d’assentaments humans totalment diferents a les de la resta de les Illes.
Així, a l’àmbit d’Eivissa i Formentera mitjançant la present llei es deroguen els efectes retroactius que produí la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, sobre els
expedients que resultaren afectats per aquesta llei. Es preveuen determinacions
per als terrenys on l’ús d’habitatge unifamiliar resulta prohibit, per tal que siguin
computables a efectes edificatoris amb les condicions que s’hi preveuen. Així
mateix, s’estableixen mesures de compensació en terrenys inedificables per possibilitar la construcció d’un habitatge unifamiliar. Per altra banda, es regula amb
caràcter general l’agrupació de les edificacions a sòl rústic, prevista fins ara
només per als terrenys qualificats per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais
naturals.
S’estableixen diverses mesures d’ordenació que permeten, en determinades condicions, una reducció de la superfície mínima exigible a efectes edificatoris en finques de sòl rústic, amb la finalitat de primar els propietaris tradicionals d’aquests terrenys. En els nuclis rurals a delimitar pels ajuntaments, s’especifica que aquest no resultarà incompatible amb la delimitació de l’àrea de
protecció territorial recollida en els instruments d’ordenació territorial. Es recupera allò que ja establí la disposició addicional tercera de les directrius originàries pel que fa a la incorporació a l’ordenació de les edificacions existents respecte de les quals ja no procedeixi adoptar mesures de restabliment de la legalitat urbanística. Es faculta el Pla territorial per regular l’ampliació d’habitatges
existents en sòl rústic ubicats en zones on l’ús d’habitatge resulti prohibit o no

Article 2
Derogació dels efectes retroactius de la Llei 9/1999, de 6 d’octubre
L’òrgan competent del Consell Insular podrà informar novament els projectes de construcció d’un habitatge unifamiliar a sòl rústic que, amb la finalitat
d’obtenir la pertinent llicència d’obres, es presentaren al corresponent ajuntament entre els dies 13 de juliol del 1999 i el 13 d’octubre del 1999, ambdós
inclosos, i que per efecte d’allò disposat a la disposició transitòria de la Llei
9/1999, del 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes Balears, s’informaren desfavorablement per la comissió insular d’urbanisme per incompliment del requisit de parcel·la mínima o per resultar prohibit l’ús d’habitatge unifamiliar, en aplicació de
les determinacions d’aquesta llei.
A aquests efectes, prèvia petició de la persona interessada efectuada a l’efecte davant el Consell Insular, els esmentats expedients es resoldran d’acord
amb la normativa vigent a la data de sol·licitud de llicència, sense tenir en compte les disposicions que sobre parcel·la mínima o de prohibició d’ús d’habitatge
unifamiliar establí la Llei 9/1999, de 6 d’octubre.
Article 3
Determinacions per als terrenys on l’ús d’habitatge unifamiliar resulta prohibit
1. Als efectes del compliment dels requisits d’edificabilitat, ocupació i
parcel·la mínima establerts per a l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat, quan una
part d’una finca registral s’emplaci en terrenys de sòl rústic on l’ús d’habitatge
resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges i l’altra part admeti aquest ús,
podrà computar-se la superfície dels terrenys on l’ús d’habitatge resulti prohibit
o no apte per ubicar-hi habitatges, sempre i quan les noves edificacions se situïn
fora d’aquests i en els següents supòsits:
a) Els qualificats com àrea de protecció territorial de carreteres, a què es
refereix l’article 19.1e) e).2 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, computaran
en la seva integritat.
b) Pel que fa als qualificats com àrea de protecció territorial de costes a
què es refereix l’article 19.1e) e).1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, tan sols
computaran els situats fora de la franja de 250 metres a Eivissa i 50 a
Formentera, amidades des del límit interior de la ribera de la mar.
c) Els delimitats pels instruments d’ordenació territorial o municipals com
no aptes per emplaçar-hi edificacions o de protecció de construccions, computaran en la seva integritat.
d) Pel que fa als qualificats com Àrea Natural d’Especial Interès d’alt
nivell de protecció o qualsevol altra categoria de protecció de la qual resulti que
l’ús d’habitatge unifamiliar resulti prohibit, s’aplicaran els paràmetres establerts
per a les àrees naturals d’especial interès pels instruments d’ordenació territorial
o els establerts pels instruments de planejament municipal en aquella zona, si
aquests resultaven més restrictius.
2. Per a l’aplicació del apartats a), b) i c) del punt 1 d’aquest article es
prendran en consideració els paràmetres derivats de la qualificació subjacent
d’aquests terrenys, i per a l’apartat d) computaran els paràmetres de les àrees
naturals d’especial interès.
Article 4
Mesures de compensació d’inedificabilitat per a l’ús d’habitatge unifamiliar
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1. Respecte de les finques registrals de sòl rústic existents i amb la configuració i superfície que tenien abans de l’entrada en vigor de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, de superfície igual o superior a la
determinada com mínima per a la categoria en la qual se situïn que resultin totalment incloses en una zona on l’ús d’habitatge resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges segons l’ordenació, els instruments de planejament general
podran preveure mesures que possibilitin la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, mitjançant:
a) L’assignació de terrenys inclosos entre els obtinguts en sòl urbà i urbanitzable en virtut de la cessió obligatòria que l’article 14.2.c de la Llei 6/1998,
de 13 d’abril, de règim del sòl i valoracions preveu.
b) L’assignació de terrenys urbanitzables entre els compromisos de desenvolupament dels quals s’inclogui tal condició.
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vigor de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, que estiguin situades totalment en terrenys qualificats com àrea natural d’especial interès o àrea rural d’interès paisatgístic, s’agrupin en una sola finca registral, als
efectes de complir la parcel·la mínima exigida per a l’edificació d’un habitatge
unifamiliar aïllat podran beneficiar-se d’una reducció del 25% de la superfície
mínima exigible més restrictiva que estableixi el corresponent instrument d’ordenació territorial o el planejament municipal. Aquest benefici resultarà incompatible amb qualsevulla altres reduccions de superfície mínima establertes a la
normativa vigent.
La finca resultant de l’esmentada agrupació romandrà com a indivisible
en el Registre de la Propietat i no podrà ser objecte de cap acte de segregació o
divisió posterior.

d) La regulació de la possibilitat d’edificar l’habitatge unifamiliar en parcel·les resultants d’una agrupació de l’edificació.

2. Quan dues o més finques registrals independents i confrontants entre si,
existents i amb la configuració i la superfície que tenien abans a l’entrada en
vigor de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, que estiguin situades totalment en terrenys qualificats com sòl rústic de règim general,
s’agrupin en una sola finca registral als efectes de complir la parcel·la mínima
exigida per a l’edificació d’un habitatge unifamiliar aïllat, aquesta serà de
14.000 m², i hi resultarà d’aplicació la resta de condicions d’edificació que el
corresponent instrument d’ordenació territorial estableixi en proporció a la
superfície de parcel·la existent. La finca resultant de l’esmentada agrupació
romandrà com a indivisible en el Registre de la Propietat i no podrà ser objecte
de cap acte de segregació o divisió posterior.

2. En els casos descrits en els apartats a) i b) serà necessària la cessió al
patrimoni municipal en sòl de la finca que origini la compensació.

Article 7
Delimitació de nuclis rurals a les àrees de protecció territorial de cos-

c) La regulació de la possibilitat d’edificar en parcel·les de sòl rústic on
l’ús d’habitatge resulti permès o apte per ubicar-hi habitatges de superfície inferior a la mínima assenyalada a l’ordenació per a la categoria de què es tracti,
establint els requisits necessaris per garantir la menor afecció possible als
terrenys amb ells confrontats.

tes
3. En els casos descrits en els apartats c) i d) haurà de vincular-se a l’habitatge unifamiliar aïllat, a més de la parcel·la en què se situï, la totalitat de la
finca registral que origini la compensació, i quedarà tot el conjunt com indivisible.
4. Per a l’aplicació de l’apartat c) d’aquest article, es tendran en compte
les següents condicions:
Per a terrenys totalment situats en l’Àrea de Protecció Territorial de costes o en terrenys delimitats pels instruments d’ordenació territorial o municipals
com no aptes per emplaçar-hi edificacions o de protecció de construccions,
s’haurà de comptar en aquest àmbit amb una finca de superfície igual o superior
a la parcel·la mínima de la categoria subjacent.
Per a terrenys totalment situats en l’Àrea Natural d’Especial Interès d’alt
nivell de protecció, s’haurà de comptar amb una finca de superfície igual o superior a la parcel·la mínima establerta per a les Àrees Naturals d’Especial Interès
per l’instrument d’ordenació territorial o l’establerta pels instruments de planejament municipal en aquella zona, si aquests resultaven més restrictius.
Article 5
Agrupació de l’edificació en sòl rústic
1. Als terrenys ubicats a sòl rústic, on l’ús d’habitatge unifamiliar no
resulti prohibit, en els quals, en aplicació de la superfície mínima establerta per
a la zona de què es tracti, sigui possible edificar dos o més habitatges unifamiliars, els habitatges que resultin d’aquesta aplicació es podran agrupar fins a un
màxim de quatre habitatges, s’edificarà cadascun en terrenys d’ús privatiu de la
superfície màxima i en les condicions que a aquests efectes estableixi el corresponent instrument d’ordenació territorial, i quedarà vinculada al conjunt de les
edificacions la superfície total de la finca registral.
2. Del dit anteriorment s’haurà de derivar una menor afecció sobre el territori i per als terrenys confrontats.
Excepcionalment, l’òrgan corresponent al consell insular podrà autoritzar
un nombre major d’habitatges sempre que d’aquesta agrupació es derivi un
menor impacte sobre el territori.
3. En cap cas, de l’agrupació no podran resultar més habitatges dels que
resultarien d’aplicar les regles previstes al corresponent instrument d’ordenació
territorial per a les segregacions, divisions o fragmentacions de finques de sòl
rústic.
4. En el supòsit que es vulgui procedir a l’alienació o segregació dels habitatges construïts a l’empara del present article, cada un d’aquests haurà de quedar incorporat físicament a una finca que disposi de la superfície mínima més
restrictiva establerta per a la zona de què es tracti, i s’haurà d’inscriure la nova
finca en el Registre de la Propietat com a indivisible a tots els efectes. Quan no
es donin les circumstàncies previstes en l’epígraf anterior, no serà possible l’alienació o la segregació dels habitatges construïts.
Article 6
Mesures d’ordenació per a finques de sòl rústic
1. Quan dues o més finques registrals independents i confrontants entre si,
existents i amb la configuració i la superfície que tenien abans a l’entrada en

La delimitació de nuclis rurals a sòl rústic pels instruments de planejament
general en els termes i les condicions que estableixi el corresponent instrument
d’ordenació territorial no resultarà incompatible amb la delimitació de l’Àrea de
Protecció Territorial de costes a què es refereix l’article 19.1.e) e).1 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i
de mesures tributàries, recollida en el corresponent instrument d’ordenació territorial.
Article 8
Incorporació a l’ordenació. Mesures tributàries i administratives.
1. Les edificacions existents respecte de les quals ja no procedeixi adoptar les mesures de restabliment de la legalitat urbanística que impliquin la demolició, per manifesta prescripció de la infracció, podran incorporar-se a l’ordenació amb tots els drets i deures inherents a les obres realitzades i d’acord amb les
seves característiques reals a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
A aquests efectes, el procediment es substanciarà davant l’ajuntament
corresponent, i haurà de sol·licitar-se la seva legalització que es concedirà sempre que, juntament amb la petició es presenti la documentació gràfica i escrita
corresponent a l’edificació en el seu estat real i s’adjunti projecte d’incorporació de mesures d’adequació a les condicions generals d’integració ambiental i
paisatgística que l’ordenació estableixi.
2. L’anterior no resultarà d’aplicació a les edificacions per a les quals el
planejament general expressament estableixi la seva situació de fora d’ordenació, ni impedirà la seva posterior assignació expressa a aquesta situació per les
modificacions o revisions d’aquest planejament.
3. La legalització restarà subjecta al pagament de les mateixes taxes i dels
mateixos imposts prevists a la normativa per a les noves edificacions.
4. Les edificacions que per aplicació d’aquest article resultin legalitzades
tindran la consideració d’activitats que comporten un determinat aprofitament
del sòl rústic, per la qual cosa el promotor haurà d’abonar a l’ajuntament en el
moment de la concessió de la llicència municipal un 10% sobre el valor de l’obra realment executada. Les quantitats ingressades per aquest concepte s’hauran
de destinar a l’adquisició, recuperació, protecció i gestió sostenible d’espais i
recursos naturals o a l’adquisició de terrenys per dur a terme les operacions de
compensació que preveu l’article 4 d’aquesta llei.
5. Una vegada incorporades a l’ordenació, les edificacions esmentades
podran ser objecte d’ampliació, per una sola vegada, en els termes i les condicions que a l’efecte estableixi l’instrument d’ordenació territorial o municipal.
Article 9
Ampliació d’habitatges existents en sòl rústic
El Pla territorial insular podrà regular l’ampliació dels habitatges unifamiliars existents a sòl rústic on l’ús d’habitatge resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges segons l’ordenació, sense ajustar-se a les limitacions que determinin els punts 1 i 2 de l’article 28 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears. En tot cas, aquesta ampliació es farà compatible amb el
manteniment de les característiques del sòl rústic on s’ubiquin i s’ajustarà als
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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

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
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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.

