
  

Procediment de modificació 
de l’ordenació territorial en 
àrees bàsiques de salut 
(ABS) 
 
 
22 de març de 2021  



2 de 6 

Autoria: 
Sud-direcció General de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari Direcció General de Planificació en 
Salut 

© 2021, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 

La llicència es pot consultar a la pàgina web de Creative Commons. 

Edita: 
Direcció General de Planificació en Salut. 

Edició: 
Barcelona, març de 2021. 

Assessorament lingüístic: 

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut 

Revisió corporativa: 
Disseny de plantilla accessible 1.04: 
Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca


  
 

Procediment de modificació de l’ordenació territorial en àrees bàsiques de salut (ABS) 
 

 

3 de 6  

Sumari 

1 Introducció ......................................................................................................................... 4 

2 Procediment de modificació de l’ordenació territorial sanitària ............................................ 5 

2.1 Inici del procediment .......................................................................................................... 5 

2.2 Valoració ........................................................................................................................... 5 

2.3 Aprovació o denegació ...................................................................................................... 6 

2.4 Al·legacions ....................................................................................................................... 6 

2.5 Comunicació ...................................................................................................................... 6 

 

  



  
 

Procediment de modificació de l’ordenació territorial en àrees bàsiques de salut (ABS) 
 

 

4 de 6  

1 Introducció 

El Decret 84/1985, de 21 de març (DOGC núm. 527, de 10.4.1985), va aprovar les 
mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya, les quals es 
van consolidar mitjançant la publicació de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació 
sanitària de Catalunya, que configura l’àrea bàsica de salut (ABS) com a unitat 
territorial on es presta l’atenció primària de salut d’accés directe de la població. 
Arran d’aquesta legislació, des de 1985 el Departament de Salut ha anat publicant 
les ordres de creació d’ABS delimitades territorialment d’acord amb factors 
geogràfics, demogràfics, socials i epidemiològics.  
 
La divisió territorial del territori en ABS respon a l’adequació del serveis de salut 
d’atenció primària a les necessitats de la població, per la qual cosa canvis 
demogràfics, urbanístics, de mobilitat, econòmics, socials poden quedar reflectits 
en una modificació dels límits territorials de les ABS. Així, al llarg d’aquests quasi 
quaranta anys ha estat necessari que es modifiqués la delimitació territorial 
d’algunes d’aquestes àrees com a conseqüència de l’alteració de les 
circumstàncies que en van determinar la delimitació, mitjançant successives ordres 
del Departament de Salut. 
 
Per facilitar la feina als equips dels sectors sanitaris, normalment responsables de 
l’inici de la tramitació de les modificacions, la Direcció General de Planificació en 
Salut ha cregut oportú que s’actualitzin i es publiquin aquests documents, que fins 
al moment era d’ús intern i que es compartien quan se sol·licitava aquesta 
informació. 
 
  

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=240562&validity=1213779&traceability=02
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=48426&traceability=02&language=ca
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2 Procediment de modificació de l’ordenació territorial sanitària 

2.1 Inici del procediment 

El procés de creació, modificació o eliminació d’una ABS s’inicia amb una proposta 
que pot partir de diverses instàncies: regions sanitàries, corporacions locals, equips 
d’atenció primària, Parlament, etc. 
 
En qualsevol cas, aquestes propostes són tramitades inicialment per les regions 
sanitàries; i, en cas que es rebin directament al Departament de Salut o al CatSalut, 
són traslladades a la regió sanitària corresponent. 
 

2.2 Valoració 

Correspon a la regió sanitària valorar la factibilitat de les propostes segons 
l’oportunitat, tant des del punt de vista pressupostari com de la seva gestió, i iniciar 
el procés per a la seva modificació trametent la proposta a la Direcció General de 
Planificació en Salut, concretament a la Sub-direcció General de la Cartera de 
Serveis i del Mapa Sanitari, juntament amb la documentació següent: 
 

• Informe de la regió sanitària que valora, per a cadascuna de les 
modificacions proposades per al seu àmbit territorial, els aspectes sanitaris, 
demogràfics, socials, geogràfics, d’accessibilitat i altres que al seu criteri 
aconsellin o desaconsellin la proposta, així com les seves conclusions. 

 
• Certificació de l’acord de ple adoptat per cadascun dels ajuntaments dels 

diversos municipis afectats, en què s’expliqui clarament la voluntat de 
canviar l’adscripció d’ABS, a quina ABS volen ser adscrits i, si s’escau, quina 
part del municipi està afectada pel canvi. 

 
Els equips de treballs dels sectors sanitaris de cada regió sanitària són el nivell més 
adequat per realitzar la valoració inicial de la proposta i també per sol·licitar la 
documentació pertinent a tots els ajuntaments implicats, atès el coneixement proper 
que tenen del territori, tant en l’àmbit administratiu com en el sanitari. 
 
En cap cas es tramiten propostes de les quals no se’n pugui garantir la realització 
efectiva en un termini màxim de sis mesos després de la publicació al DOGC. 
 
Les propostes que les regions sanitàries presenten a la Direcció General de 
Planificació en Salut dins dels terminis que s’estableixen, acompanyades de la 
documentació completa, passen a la Sub-direcció General de la Cartera de Serveis 
i del Mapa Sanitari perquè siguin valorades. Una vegada valorades, es redacta una 
proposta de resolució que s’envia al Comitè de Direcció del CatSalut. 
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2.3 Aprovació o denegació 

A continuació, les propostes són aprovades pel Comitè de Direcció del CatSalut i 
es trameten a la Divisió d’Assessoria Jurídica perquè es publiqui en el DOGC 
l’edicte d’informació pública preceptiu. 
 

2.4 Al·legacions 

Una vegada estudiades i resoltes les possibles al·legacions presentades, es publica 
en el DOGC la corresponent ordre de modificació de l’ordenació territorial en ABS, 
disposició normativa que atorga vigència al canvi proposat. 
 

2.5 Comunicació 

Finalment, la publicació de l’ordre és comunicada a les gerències de les regions 
sanitàries i a la Gerència de Gestió Ciutadana perquè en tinguin coneixement, i 
s’actualitza la informació cartogràfica disponible en la web del Departament de 
Salut.  
 
Figura 1. Esquema del procediment de modificació territorial en àrees 
bàsiques de salut (ABS). 
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https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/cartografia/

