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1 INTRODUCCIÓ 
El PIAT, és un Pla que ha  de contribuir a ordenar l’activitat turística de l’Illa de 
Mallorca. Segons la Llei 8/2012, es tracta d’un Pla director sectorial, l’objecte del qual 
ha de ser regular el planejament, l’execució i la gestió dels sistemes generals 
d’infraestructures, dels equipaments, dels serveis i les activitats d’explotació en l’àmbit 
turístic. 

Segons aquesta Llei, el PIAT pot delimitar zones i àmbits a l’illa de Mallorca, i establir 
per cada una d’elles paràmetres mínims de superfície, volumetria, edificabilitat i 
equipaments, així com establir una densitat global màxima. Per això de manera 
general, alguns dels objectius fonamentals del PIAT haurien de ser els següents: 

- Definir el Model Turístic per a l’illa de Mallorca. El PIAT és una oportunitat per 
a reconsiderar el model turístic territorial de l’illa. 

o L’illa de Mallorca ha estat una de les destinacions turístiques principals 
de la Mediterrània, des de mitjans del segle XX. Com a conseqüència 
del procés de turistització, de més de mig segle, s’han anat 
superposant diferents models turístico-espacials que han anat 
configurat el model territorial actual: des de les zones turístiques 
fordistes executades en els “primers boom turístics” i fins a la dècada 
de 1990, que constitueixen les zones turístiques tradicionals, fins al 
model postfordista dominat per processos de difusió del turisme 
residencial  de les darreres dècades. Així, a l’actualitat l’illa s’ha 
convertit en un gran espai turístic. El POOT de 1995 ordenava 
bàsicament les zones turístiques tradicionals, però ara el marc ha 
canviat i tota l’illa de Mallorca hauria de considerar-se com un gran 
espai turístic.  

o Al llarg de la costa es distribueixen els centres turístics. A grans trets, 
es pot dir que a la badia de Palma, es disposen els espais produïts 
durant el primer boom turístic (1956-1973), Platja de Palma i 
Palmanova, apèndixs de la ciutat, que encara concentraven en espais 
relativament congestionats,72.995 places, al 2010, el 25% del total de 
l’illa. Al Llevant (86.458 places entre Cala Rajada i Cala Llomards al 
2010) i badies del nord (60.308 places al 2010), hi ha centres turístics 
originats al primer boom però que es varen consolidar al segon (1973-
1990).  

o A l’anterior cal afegir, que a les dues darreres dècades s’han anat 
consolidant els processos de turisme residencial que avui afecten tot el 
territori insular. 

- Delimitació de zones turístiques madures i àmbits d’intervenció per a 
l’ordenació de l’activitat turística. Una de les principals tasques del PIAT hauria 
de ser l’establiment de zones i àmbits que es regulin i ordenin de manera 
específica, en funció de les característiques territorials, paisatgístiques, de les 
tipologies de la destinació turística, infraestructures i equipaments disponibles, 
etc, amb la finalitat de millorar-ne o mantenir-ne la qualitat. 

- El PIAT haurà d’ordenar l’activitat turística a l’illa de Mallorca, la qual cosa 
significa que podrà establir l’ordenació tant de l’allotjament (establiments 
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turístics tradicionals i comercialització d’estades turístiques en habitatges), 
com dels recursos turístics, com d’altres factors. que tot i ser externs puguin 
incidir en l’activitat turística o es puguin veure afectats per aquesta. 

 

1.1 METODOLOGIA 
Per donar compliment als objectius anteriors, comencem realitzant una completa i 
detallada anàlisi dels factors fonamentals que incideixen en el desplegament turístic a 
Mallorca. El sintetitzem en aquesta Memòria, pel que fa al conjunt de l’illa, i donada la 
seva notable extensió, recollim en els Annexos d’aquest PIAT, les fitxes de diagnosi de 
cadascun dels sistemes territorials turístics (Annex I). 

Per tal de sistematitzar l’inventari i estudi d’una informació tant complexa i extensa, 
hem ordenat els factors que afecten el turisme a casa nostra en tres grans categories. 

La primera inclou la base fonamental de les estances turístiques, l’allotjament. Prestem 
atenció a totes les seves modalitats, des de les més tradicionals, a les més recents o 
emergents; a les reglades i les que es produeixen al marge de la regulació. Dediquem 
un apartat específic a una característica que afecta notablement a aquesta oferta, la 
estacionalitat. 

La segona categoria fa referència als recursos pròpiament turístics, aquells que 
atreuen als nostres visitants i aquests consumeixen, creant en ocasions una notable 
pressió sobre els mateixos. Ens referim a elements com platges i paratges naturals; 
però també al patrimoni cultural en un sentit ampli, i a aquells recursos socioculturals, 
comercial, d’oci, i al que s’ha batejat com oferta complementària. 

Finalment considerem en un tercer bloc aquells recursos que afecten igualment al 
turisme i que són, força vegades afectats notablement per aquest, tot i que no siguin 
estrictament ni exclusivament turístics. Per aquesta raó els considerem factors externs 
o externalitats. Ens referim a elements tals com les infraestructures, espais lliures, 
equipaments i serveis, però també a factors socioeconòmics, com l’habitatge. I incloem 
igualment una consideració sobre les classificacions i usos del sòl, i, en particular, del 
sòl vacant, tant residencial com turístic. 
 
Tots aquests aspectes són els que es recullen en els quadres següents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Allotjament turístic 
1.1 Oferta d’allotjament. 
1.2 Explotació d’establiments turístics amb modalitat de pensió completa integral. 
1.3 Comercialització d’estades turístiques en habitatges i incidència de l’oferta no reglada. 
1.4 Estacionalitat de l’oferta turística. 

2. Recursos turístics 
2.1 Platges 
2.2 Recursos socioculturals i d’oci 
2.3 Patrimoni natural i biodiversitat 
2.4 Patrimoni cultural, historicoartístic i etnològic 
2.5 Paisatge 
2.6 Oferta complementària 
2.7 Oferta comercial 
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Tot seguit s’especifica la metodologia seguida en l’anàlisi de cadascun dels factors 
esmentats, les característiques de les fonts i de les dades que contenen. 

Allotjament turístic. 
Es realitza un complet inventari de l’allotjament turístic. Un dels suports bàsics de 
l’activitat turística és l’allotjament, i per aquest motiu es creu indispensable realitzar 
una anàlisi i diagnosi detallada de l’estat actual de la planta hotelera i d’apartaments, i 
dels habitatges a on es fan activitats turístiques, així com també de la seva evolució a 
les darreres dècades. S’inclouen  totes les modalitats d’allotjaments (reglats i no 
reglats), considerant aquest element suport bàsic de tota activitat turística. Un dels 
objectius principals del PIAT haurà de ser la regulació d’aquests allotjaments que 
constitueixen un dels elements clau de l’activitat turística de l’illa. Ja sigui de manera 
general per a tota l’illa o per diferents divisions territorials es treballen les següents 
variables, per facilitar la caracterització d’aquest factor: 

1. Oferta d’allotjament turístic. Es quantificarà l’oferta i s’avaluarà la seva qualitat 
(categoria, antiguitat, i estat de conservació).  

 S’analitzarà l’evolució de les places turístiques, a partir de les dades 
disponibles del Registre d’establiments turístics (Conselleria d’Innovació, 
Recerca i Turisme) de 29/03/2016 i de les disponibles de la Sèrie cartogràfica 
històrica d’establiments turístics elaborada pel Grup d’investigació en 
sostenibilitat i Territori de la UIB (GIST).  Aquesta informació s’ha 
georeferenciat amb SIG, de tal manera que es disposa d’una capa amb data 
del registre de 2016, i una altra capa per cada un dels estadis temporals 
utilitzats a la documentació. 

 S’analitzarà la categoria dels establiments, a partir de les mateixes fonts 
indicades a l’apartat anterior. 

 S’analitzarà l’edat mitjana dels establiments a partir de les dades disponibles 
de Registre d’establiments turístics (Conselleria de Turisme) de 29/03/2016. 

 Es proposa també realitzar una anàlisi per municipis dels establiments 
renovats aquests darrers anys conseqüència de l’aplicació de la Llei 8/2012, a 
partir de dades proporcionades per la mateixa Conselleria d’Innovació, 
Recerca i Turisme. 

3. Factors externs 
3.1 Infraestructures, serveis, equipaments, consums de recursos i producció d’efluents. 

3.1.1 Espais lliures públics. 
3.1.2 Equipaments comunitaris. 
3.1.3 Infraestructures bàsiques (abastament d’aigua, energia, sanejament, transport, residus,

TIC). 
3.2 Factors socioeconòmics. 

3.2.1 Habitatge: capacitat d’allotjament, estat i antiguitat.  
3.2.2 Dinàmica del mercat immobiliari. 
3.2.3 Economia 

3.3 Territori i medi ambient. 
3.3.1 Classificació del sòl. 
3.3.2 Usos del sòl . 
3.3.3 Sol vacant residencial i turístic. 
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2. Explotació d’establiments turístics amb modalitat de pensió completa 
integral. S’ha realitzat una anàlisi de l’evolució del tot inclòs a partir de la 
informació d’establiments detectats amb pensió completa integral i integral 
exclusiva entre 2004 i 2016, proporcionats per la Conselleria d’Innovació, 
Recerca i Turisme. 

3. Comercialització d’estades turístiques a habitatges i incidència de l’oferta 
no reglada. 

Per a l’anàlisi d’aquest tema s’han treballat en tres aspectes: 

 Determinació de l’oferta reglada i no reglada. Per a la confecció de la 
informació d’aquest fenomen, es va fer servir inicialment la documentació 
generada a la web http://insideairbnb.com/mallorca/, que recull dades dels 
establiments comercialitzats per Airbnb (11.359 allotjaments). Es va bolcar 
geogràficament una taula dels habitatges comercialitzats, per tal d’obtenir una 
capa cartogràfica de partida. 

Una vegada es va disposar d’aquesta informació georeferenciada es varen 
consultar altres portals a Internet, d’altres intermediaris, per tal de millorar i 
completar la informació (https://www.homelidays.es/).  

Un dels principals problemes que s’ha trobat és el fet que la informació d’un 
mateix allotjament pot estar repetida a diferents portals, i en moltes ocasions 
també està repetida dins el mateix portal. Per aquest motiu, s’ha escollit una 
mostra suficientment gran i representativa (3.472 allotjaments sobre un total 
de 18.902 del portal https://www.homelidays.es/) amb la finalitat de poder 
extrapolar els valors sobre el conjunt. S’ha fet una anàlisi d’aquests 3.472 
allotjaments per comprovar el grau de repeticions i s’han extrapolat els valors 
sobre el conjunt. 

El producte final permet disposar d’una estimació de la xifra d’habitatges 
comercialitzats per nucli i/o municipis, en els dos portals web considerats 
(19.921 allotjaments comercialitzats), que serien els principals intermediaris 
en el lloguer a Mallorca. Les places estimades en els dos portals, serien 
123.700, si es fa el producte dels allotjaments per 6,21, la ràtio mitjana de 
places dels habitatges donats d’alta al registre. 

Segons la informació de turistes arribats a Mallorca per tipus d’establiment 
(font de l’IBESTAT) les pernoctacions en allotjaments en règim de lloguer al 
mes d’agost de 2015 varen ser 2.990.925, la qual cosa implica, que hi havia 
96.481 turistes al dia, xifra que queda per sota de les places estimades als 
dos portals estudiats.  

 Determinació de l’oferta reglada. Aquesta variable és més fàcil de treballar. 
Per al seu anàlisi s’han fet servir les dades disponibles al Registre 
d’establiments turístics (Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme) de 
29/03/2016. Així mateix s’ha utilitzat també estadístiques per municipis 
disponibles per la Conselleria, sobre el total d’expedients tramitats, encara 
que no tenguin l’alta al Registre. S’han fet servir les dues fonts, perquè en la 
situació actual resulta que els establiments registrats (5.238) són molt inferiors 
als establiments que han demanat l’alta (9.175) en el moment de redacció 
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d’aquest document. S’ha completat la informació amb una capa geocodificada 
d’habitatges turístics del registre, elaborada per GIST. 

 Determinació de l’oferta no reglada. El resultat d’aquest punt s’aconsegueix 
amb el càlcul de la diferència dels dos apartats anteriors. 

Amb la finalitat d’aconseguir una millor aproximació al tema, s’han realitzat 
diferents anàlisis cartogràfiques: per municipis, per nuclis i mitjançant models de 
densitats elaborats amb el mètode Kernel. 

 Caracterització de l’oferta habitatges objecte d’estades turístiques. Per a 
l’anàlisi de les diferents característiques s’han fet servir les dades disponibles 
a http://insideairbnb.com/mallorca/, que recull dades dels establiments 
comercialitzats per Airbnb (11.359 allotjaments). Aquestes dades s’han creuat 
amb altres disponibles d’altres fonts, com la classificació o qualificació del sòl 
del MUIB. 

4. Estacionalitat de l’oferta turística. 
Amb la finalitat d’acabar de caracteritzar l’oferta resulta de vital importància 
conèixer el seu grau d’ocupació. Per el càlcul de l’estacionalitat de l’oferta 
turística s’han fet servir les dades d’ocupació hotelera i ocupació d’apartaments 
disponibles a l’IBESTAT, per zones i municipis turístics. 

Partint de la informació indicada s’ha calculat l’estacionalitat: Índexs Generals de 
Variació Estacional i Índex de GINI (López & López, 2006; Duro & Farré, 2015). 
Aquest darrer indicador pren valors que poden oscil·lar entre 0 i 1, essent 0 
l’absència d’estacionalitat i 1 la màxima estacionalitat. 

 

Recursos turístics.  
Es realitza un inventari del recursos turístics de tota mena, habituals i estretament 
vinculats amb l’activitat turística, ja siguin de caràcter marcadament natural (espais 
naturals, platges, paisatge...), o bé cultural (patrimoni històric, artístic, etnogràfic, 
paisatges culturals). S’inclouen, a més, els serveis vinculats a la comunament 
anomenada oferta complementaria (comercial, d’oci...). Els recursos turístics seran la 
base per definir les tipologies de cada una dels sistemes definits cosa que permetrà 
establir diferents models, amb característiques diferents. També es fa necessari 
analitzar la pressió que el turisme fa sobre alguns dels recursos que es tracten a 
continuació, que poden ser considerats com a factors potencialment afectats per 
l’activitat turística, en aquells casos que es produeixi sobreexplotació (patrimoni 
natural, històric, paisatge, platges). Les variables estudiades en aquest grup seran: 

1. Recursos turístics de sol i platja. 
Un dels principals recursos del turisme de Mallorca són les platges. Per aquest 
motiu resulta necessària la recopilació i inventari de les mateixes. Per a l’anàlisi 
de les platges s’ha aprofitat la informació proporcionada per un inventari 
cartogràfic de SITIBSA de les platges de 2015 i el catàleg en línia de les platges 
de Illes Balears de la Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia, 
(http://www.platgesdebalears.com). Addicionalment, en els casos que s’ha cregut 
oportú, s’aporten dades de concessions de temporada de 2013, també 
proporcionades per SITIBSA, i de qualitat de les aigües de bany (Informe de 
qualitat de l’aigua de les platges de 2015, de la Conselleria de Salut). S’ha 
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completat la informació anterior amb informació d’accessos i aparcaments 
realitzada a partir de diferents fonts: com ortofotos i treball de camp. 

2. Recursos socioculturals i d’oci. 
En aquest punt s’han analitzat recursos com per exemple rutes cicloturístiques, 
rutes senderistes, equipaments esportius d’interès turístic, entre els quals els 
camps de golf, ports esportius, museus, parcs aquàtics... La informació d’aquest 
punt s’obté a partir de la informació aportada per diferents fonts: Plans de 
desenvolupament turístic municipal, cartografia sobre punts d’interès de 
SITIBSA, treball de camp, etc. 

3. Patrimoni natural i biodiversitat. Espais naturals protegits. 
S’ha estudiat la presència d’espais naturals de la Xarxa Natura 2000, la LECO o 
altres espais valuosos per les seves característiques ambientals, a partir de la 
informació disponible de diferents fonts però preferentment de la Conselleria de 
Medi Ambient Agricultura i Pesca.  

4. Patrimoni cultural, històrico-artístic i etnològic. 
A partir de la informació disponible del Consell de Mallorca, de la diagnosi del 
PTM, de Béns d’Interès Cultural, de Béns Catalogats, i d’altres informacions 
corresponents a elements etnològics d’interès (Tafones, Molins Fariners i Molins 
d’aigua), es valorarà el patrimoni cultural, històrico-artístic i etnològic com a 
recurs turístic.  

5. Paisatge. 
Entenent que paisatge es la qualitat perceptible del territori, i tenint en compte 
que és un dels principals recursos del turisme, o com a mínim, ha estat el 
principal recurs pel qual Mallorca ha esdevingut una destinació turística, fa que 
sigui fonamental considerar el vessant paisatgístic del territori en l’ordenació de 
l’activitat turística.  

El primer objectiu de la diagnosi se centra en identificar aquesta diversitat 
paisatgística dintre de cada sistema turístic territorial a partir de la definició 
d’unitats de paisatge. Pel que fa a la definició de les unitats de paisatges del 
diferents sistemes turístic territorials, es pren com a punt de partida les 9 grans 
unitats de paisatge de l’illa que es defineixen al Pla Territorial de Mallorca, i 
també es prenen en consideració els 5 tipus de paisatge que s’identifiquen a 
l’Atlas de Los Paisajes de España del Ministerio de MedioAmbiente, dirigit per 
Rafael Mata Olmo i C Sanz Herráiz (2003). 

En segon lloc, s’ha considerat important incorporar com a objectiu de la diagnosi, 
una valoració de les potencialitats i fragilitats paisatgístiques més 
significatives, així com de l’exposició visual, de manera que aquests aspectes 
permetin definir les prioritats en la conservació i gestió del paisatge com a 
principal recurs del turisme, i per tant tinguin rellevància en la definició dels 
àmbits turístics del present Pla. 

Finalment, si el paisatge existeix en la mesura en què és percebut, s’ha 
considerat pertinent fer una petita valoració de l’exposició visual del paisatge de 
cadascun del sistemes turístics territorials, tenint en compta l’accessibilitat i la 
visibilitat des d’infraestructures de mobilitat, miradors o des de llocs d’afluència. 
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Per a l’anàlisi d’aquest punt, s’ha utilitzat també un mapa de cobertures del sòl 
elaborat per GAAT a partir de l’ortofotografia de SITIBSA de 2012, amb la 
llegenda de nivell 2 del Corine Land Cover, que s’ha creuat amb un model digital 
de pendents. 

6. Oferta complementària. 
Les dades per a l’elaboració de l’anàlisi d’aquest punt s’han extret a partir del 
Registre d’establiments turístics (Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme) de 
29/03/2016. S’han cartografiat les dades corresponents a l’oferta complementaria 
per nuclis. Per tal de determinar l’evolució aquesta variable s’han treballat les 
dades disponibles de l’Anuari econòmic de “la Caixa” per municipis de 2013, el 
darrer document disponible. L’anuari només recull dades per aquells municipis 
amb més de 1000 habitants. 

7. Oferta comercial. 
Finalment, s’han treballat dades d’oferta comercial, a partir de l’Anuari econòmic 
de “la Caixa” per municipis de 2013, que s’han extrapolat per nuclis de població a 
partir de la variable oferta complementària  del registre i atès que es tracta de 
dos tipus d’oferta molt lligada, com demostra el fet que existeix una correlació 
molt elevada entre els dos (0,996). Per tal de determinar l’evolució d’aquesta 
variable s’han treballat les dades disponibles de l’Anuari econòmic de “la Caixa” 
per municipis de 2013, el document més actualitzat. Cal advertir que l’anuari 
només recull dades per aquells municipis amb més de 1000 habitants. 

 

Factors externs. 
Es realitza  un inventari dels factors externs, aquells que es poden veure afectats per 
l’activitat turística o que la poden afectar, de manera positiva, o negativa. Sovint es 
parla d’externalitats, mot que prové del camp de l’economia, i que fa referència als 
impactes, despeses o beneficis no controlats en un sector determinat, i que, per això, 
no es reflecteixen en els corresponents preus. Són externalitats aquells efectes, 
negatius o positius, de la producció o consum d'alguns agents, sobre la producció o 
consum de altres, pels quals no es realitza cap pagament o cobrament. Hi ha 
externalitats quan els costos o els beneficis privats no són iguals als costos o els 
beneficis socials. 
En aquest tercer grup incloem l’anàlisi de l’efecte d’aquelles infraestructures, 
dotacions, serveis o altres elements, que no són necessària i pròpiament exclusius de 
l’activitat turística, però que incideixen en ella (o són afectats per ella), de manera ja 
sigui positiva, o negativa. És per això que podríem utilitzar la denominació 
d’externalitats, que prové del camp de la economia, i que fa referència als impactes, 
despeses o beneficis no controlats en un sector determinat, i que, per això, no es 
reflecteixen en els corresponents preus. Són externalitats aquells efectes, negatius o 
positius, de la producció o consum d'alguns agents, sobre la producció o consum de 
altres, pels quals no es realitza cap pagament o cobrament. Hi ha externalitats quan 
els costos o els beneficis privats no són iguals als costos o els beneficis socials. 

Les externalitats són generalment classificades en externalitats negatives, quan una 
persona o una empresa realitza activitats, però no assumeix tots els costos, 
traspassant a altres, - possiblement la societat en general -, alguns dels seus costos; i 
externalitats positives, quan aquesta persona o empresa no rep tots els beneficis de 
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les seves activitats, amb la qual cosa altres - possiblement la societat en general -, es 
beneficien sense pagar. 

També es parla d’externalitats posicionals, i alguns economistes es refereixen de 
vegades a les externalitats com “efectes secundaris o spillovers”. Però més enllà de 
l'efecte sobre individus o grups, es considera, des del punt de vista de l'economia, que 
l'efecte de les externalitats és distorsionar el mercat i, conseqüentment, l'assignació 
eficient dels recursos en un sistema econòmic. 

Les externalitats s’originen de diverses maneres, com a resultat d’un mercat no 
totalment transparent, per manca d’informació o la simple no consideració. 

L’abocament de fums a l’atmosfera per part d’una fàbrica o de residus a un riu, són 
exemples d’externalitats, en aquests dos casos negatives, doncs no carrega en els 
costos de producció de l’esmentada fàbrica, però si en el conjunt de la societat. 

Un increment de cotxes de lloguer per part dels turistes en centres de pobles i ciutats, 
o d’aquests vehicles i bicicletes en camins i carreteres de Mallorca, on aquesta 
possible demanda no va ser tinguda en compte en el seu projecte, podrien ser 
considerades també externalitats negatives, doncs és un servei per els usuaris que les 
utilitzen, però porta impactes negatius per a la societat, en forma d’embussos, pèrdues 
de temps i impactes mediambientals. 

Un exemple d’externalitat positiva és el de l’esforç invertit en la millora d’un territori, 
que obté el seu reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat, doncs aquesta 
distinció pot portar beneficis al conjunt d’activitats que s’hi despleguen en aquest 
territori. 

És Adam Smith qui, en el llibre “La riquesa de les nacions”, analitza els costos i 
beneficis de les activitats econòmiques i conclou que si aquestes activitats són per al 
benefici general de tota la societat és raonable, per tant, que hagin de ser sufragades 
per la contribució general de tota la societat, contribuint els diferents membres, en la 
mesura del possible, en proporció a les seves respectives capacitats. No obstant això, 
Adam Smith deixa clar que les despeses haurien de ser cobertes pels que es 
beneficien més immediata i directament. Argumenta doncs, per primer cop, qui s’ha de 
fer responsable de compensar les externalitats. 

Tota l’escola clàssica debat sobre els efectes generals i la legitimitat de fer pagar i a 
qui, per les externalitats, sobre si és convenient o pràctic cobrar als usuaris beneficiats 
per exemple, per la existència d’infraestructures, o per una educació pública 
generalitzada. 

Un dels pares del neoclassicisme, Alfred Marshall, encara ho complica més, doncs 
demostra en el seu llibre “Principis d’Economia” que aquests beneficis o costos (les 
externalitats) no són només generals, ans poden ser sectorials, o, fins i tot individuals 
(beneficis a algunes empreses per la millor formació, o salut, dels seus treballadors). 

Serà Pigou, en el seu text “Economia del Benestar”, qui inicia l'anàlisi modern d’aquells 
efectes externs, aprofundint en la relació entre els efectes individuals i socials del 
fenomen. Verifica que quan els beneficis privats són superiors al benefici social una 
empresa tendirà a produir més que el socialment desitjable, atès que està traspassant 
part dels seus costos a tercers, està obtenint un guany superior al que obtindria si tots 
els costos fossin considerats. Reclama una intervenció estatal per tal de corregir el que 
és percebut com una fallida de mercat (subsidi a les empreses que produeixen 
externalitats positives i impostos en el cas de les externalitats negatives). 
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Ernst Friedrich Schumacher va més enllà, en el seu “El petit es bell”, doncs considera 
que aquestes fallides són sistemàtiques i que porten a les empreses a pagar el menys 
possible pels recursos que utilitzen i a transferir el màxim possible dels seus costos als 
altres, ja sigui els treballadors, els contribuents, les generacions futures, o la natura. Al 
succeir això continuadament i de forma massiva, provoca que fins i tot la integritat 
ambiental del nostre planeta estigui en greu perill. 

En termes econòmics, doncs, les externalitats són rigideses del mercat, on els 
impactes, positius i negatius, no estan reflectits en els preus, és a dir, els beneficis 
se’ls emporten tercers, sense incórrer en els costos corresponents i, com ni els 
beneficis ni les despeses estan reflectits en els preus, el desenvolupament de l'equilibri 
econòmic impedeix una adequada assignació de recursos, l'aproximació al que en 
economia s’anomena l’òptim de Pareto. 

Com els preus no tenen en compte aquestes externalitats, les decisions econòmiques 
no seran tan eficients, ja que exclouen parts dels costos i beneficis. D'altra banda, com 
que determinades activitats incorren en costos i beneficis aliens, un objectiu clau seria 
minimitzar aquestes externalitats perquè així, els que causen externalitats negatives 
paguin per això i els que causen externalitats positives es beneficiïn. Si suposem que 
totes les despeses i beneficis s'han de tenir en compte en tota decisió econòmica, de 
comprar i vendre, d'invertir i desinvertir, s’han de minimitzar les externalitats. Això es fa 
amb impostos, als que surten beneficiats i subvencions als que perden. L'objectiu, ens 
diuen, és arribar al òptim i, si alguns perden i altres guanyen, els que guanyen poden 
subvencionar als que perden. 

En el nostre anàlisi no volem arribar tan lluny, però si creiem imprescindible reflexionar 
breument sobre les externalitats (positives o negatives) que provoca l’activitat turística 
a Mallorca en altres activitats o serveis, o, en sentit contrari, les afectacions que 
causen activitats, o bé, infraestructures, dotacions, serveis, o altres elements, que no 
són necessària i pròpiament exclusius de l’activitat turística, però incideixen en ella, de 
manera ja sigui positiva, o negativa. 

Convé tenir sempre present que quan es parla d'externalitats, s'està fent referència als 
efectes externs que pateixen persones o activitats, per accions o omissions d'altres 
persones o activitats. Les externalitats es donen amb més freqüència en activitats 
relacionades amb temes ambientals, doncs es tracta de un àmbit en el que els drets 
de propietat no estan ben definits. Un exemple clàssic és la contaminació de l'aire o 
l'aigua. Les solucions que s'apliquen en la realitat solen comprendre tant impostos i 
subvencions com regulació. L'assignació de drets d'emissió de gasos d'efecte 
hivernacle d'acord al Protocol de Kyoto n’és un exemple de regulació. 

Cal tenir present que els actius ambientals no són habitualment objecte de 
compravenda a un mercat; és a dir, no existeix un mercat per a ells, per tant, no hi ha 
uns drets de propietat definits. Com a conseqüència de l'anterior, el mercat tampoc pot 
generar compensacions econòmiques als afectats per les externalitats. L'acció de les 
institucions i una regulació ambiental clara apareixen com les solucions per al 
problema de les externalitats negatives d'origen ambiental. Tant les institucions com 
les regulacions han de buscar el benestar de la societat en general, sense 
comprometre aquell de generacions futures. 

Les principals afeccions de l’activitat turística deriven de la pressió produïda pels 
mateixos turistes que s’ha de sumar a la que ja realitzen els residents. Per aquest 
motiu, a la memòria informativa, i pel conjunt de l’illa de Mallorca, s’ha afegit un apartat 
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referent a turistes i índex de pressió humana. S’estudiaran les sèries temporals de 
turistes arribats a Mallorca, per tipus d’establiments i pernoctacions disponibles a 
l’IBESTAT. 

 
 

1. Infraestructures, serveis, equipament, consums de recursos i producció 
d’efluents. Un dels efectes destacats de l’activitat turística és el que es 
realitza sobre les infraestructures, serveis i equipaments de l’illa. L’activitat 
turística consumeix recursos naturals a través de les infraestructures de 
serveis disponibles i produeix efluents que han de ser tractats per les 
infraestructures i assimilats pel medi. Per aquest motiu i per tal de poder 
corregir els problemes i les externalitats es fa necessària la seva anàlisi i 
diagnosi. 

En aquest grup de factors externs es tractaran els següents: 

1.1 Espais lliures públics.  
La ocupació i utilització dels espais lliures públics per part dels turistes es 
comparteix amb l’ús que en fan els residents, per aquest motiu es considera 
necessària la seva quantificació i qualificació.  

Per aquest motiu s’ha calculat la superfície disponible d’aquests espais a 
partir de les dades disponibles a l’EIEL o al MUIB, i s’ha calculat la superfície 
per plaça (habitatges per 2.5 + places turístiques). També s’ha avaluat l’estat 
mitjà dels ELP partir de l’EIEL, en aquells casos que hi ha informació 
disponible. 

1.2 Equipaments comunitaris. 
La ocupació i utilització dels equipaments comunitaris per part de turistes es 
comparteix amb l’ús que en fan els residents, per aquest motiu es considera 
necessària la seva quantificació i qualificació. Els equipaments analitzats 
seran aquells susceptibles d’utilització per part del turistes (esportius i 
santitaris). 

S’ha calculat la superfície disponible d’aquests espais a partir de les dades 
disponibles a l’EIEL i al MUIB i s’ha calculat la superfície per plaça (habitatges 
per 2.5 + places turístiques). També s’ha avaluat l’estat mitjà partir de l’EIEL, 
en aquells casos que hi ha informació disponible. 

1.3 Infraestructures bàsiques (abastament d’aigua, energia, sanejament, 
transport, residus, TIC...). 
El consum de recursos naturals i la producció d’efluents, així com l’ús de les 
infraestructures de serveis, són efectes directes de l’activitat turística, s’han 
d’avaluar aquests temes amb la finalitat de poder detectar aquelles 
disfuncions i poder després donar solucions adequades. 

• Abastament i consums d’aigua.  

S’han treballat dos aspectes: l’estat de les infraestructures a partir 
d’informació disponible a l’EIEL, en aquells casos que està disponible i el 
consum d’aigua al municipi, a partir de la informació disponible al Portal de 
l’aigua de les Illes Balears (evolució per anys del consum per municipis i 
subministraments). 
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• Energia.  

Per a la caracterització d’aquest punt, s’han treballat els consums d’energia 
elèctrica a partir de dades de MWh de les subestacions de Mallorca entre 
2011 i 2015, proporcionades per Red Eléctrica Española.  

Partint de la informació indicada s’ha calculat l’estacionalitat: Índexs 
Generals de Variació Estacional i Índex de GINI (López & López, 2006; 
Duro & Farré, 2015). Aquest darrer indicador pren valors que poden 
oscil·lar entre 0 i 1, essent 0 l’absència d’estacionalitat i 1 la màxima 
estacionalitat. 

També s’han fet servir dades disponibles a l’IBESTAT, sobre consum 
d’energia elèctrica per municipis. 

• Sanejament.  

S’han treballat dades sobre el disseny de les estacions depuradores a 
partir d’informació proporcionada per l’ABAQUA i Portal de l’aigua de les 
Illes Balears. També s’han treballat: l’estat de les infraestructures a partir 
d’informació disponible a l’EIEL, en aquells casos que està disponible, i el 
tractament d’aigües residuals, a partir de la informació disponible al Portal 
de l’aigua de les Illes Balears. 

Partint de la informació indicada s’ha calculat l’estacionalitat: Índexs 
Generals de Variació Estacional i Índex de GINI (López & López, 2006; 
Duro & Farré, 2015). Aquest darrer indicador pren valors que poden 
oscil·lar entre 0 i 1, essent 0 l’absència d’estacionalitat i 1 la màxima 
estacionalitat. 

• Residus.  

S’han treballat dades  de producció de residus de l’EIEL per nuclis, i del 
Consell de Mallorca per municipis.  

Partint de la informació indicada s’ha calculat l’estacionalitat: Índexs 
Generals de Variació Estacional i Índex de GINI (López & López, 2006; 
Duro & Farré, 2015). Aquest darrer indicador pren valors que poden 
oscil·lar entre 0 i 1, essent 0 l’absència d’estacionalitat i 1 la màxima 
estacionalitat. 

• Tecnologies de la informació i comunicació.  

S’han treballat dades de línies de banda ampla per municipis segons 
informació continguda a “l’anuari econòmic de la Caixa de 2013”. 

• Transport.  

S’han analitzat diferents variables, amb la finalitat de poder abastar tant la 
mobilitat pública com la privada: 

- Per un costat les línies de transport públic, viatgers per mesos, 
proporcionades pel Consorci de Transports de Mallorca, dels anys 2010-
2015.  

- S’han estudiat  els accessos i aparcaments a les platges a partir de 
diferents fonts: ORTOFOTO, treball de camp. S’aporten xifres de superfície 
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i es calculen els aparcaments segons la ràtio prevista al reglament de la 
LOUS per Mallorca 20 m2 plaça. 

- S’han introduït dades disponibles de vehicles de lloguer, a partir 
d’informació proporcionada per la Conselleria de d’Innovació, Recerca i 
Turisme. 

- Finalment, s’han treballat dades d’IMD de les carreteres de Mallorca entre 
els anys 2000 i 2015, proporcionades pel departament de carreteres. 

Relacionat amb el transport un dels principals impactes derivats és la 
contaminació acústica. Per aquest motiu a les fitxes s’han treballats dades 
dels Estudis i mapes acústics de Palma, Manacor i Santanyí i dades del 
Mapa estratègic de renou de l’Eix Ponent –Llevant (Ma-1, Ma-19, Ma-20). 

2. Factors socioeconòmics. Un dels factors a considerar en relació a l’activitat 
turística és el mercat de l’habitatge. El fet que cada vegada sigui més 
important la comercialització de les estades turístiques en habitatges i el 
turisme residencial, fa que sigui indefugible pel PIAT l’anàlisi i diagnosi de la 
situació de l’habitatge a l’illa. A part de l’anterior, també s’han d’avaluar de 
manera conjunta els efectes produïts sobre el medi de les places existents a 
l’illa, tant aquelles vinculades directament a l’activitat turística com aquelles 
altres vinculades a la primera residència, perquè els efectes no es poden 
entendre per separat. 

2.1 Habitatge. Capacitat d’allotjament, estat i antiguitat.  
Per a l’anàlisi d’aquesta variable s’han utilitzat les dades del cens d’habitatges 
de 2011, per seccions censals. Amb aquesta informació es poden treballar 
variables com: tipus, estat o edat dels habitatges. 

2.2 Dinàmica del mercat immobiliari.  
Per a la caracterització d’aquest factor s’han analitzat dades d’evolució 
d’habitatges construïts als darrers anys de l’IBESTAT, i preu dels habitatges a 
partir de dades de l’IBESTAT. També s’ha realitzat un estudi del preu del m2 en 
habitatges per nuclis de població i municipis a partir de dades disponibles a 
http://www.idealista.com/ca/. 

2.3 Economia.  
En aquest epígraf s’han treballat dades referents al mercat de treball relacionat 
amb l’activitat turística I la despesa turística. Les dades aportades provenen de 
l’IBESTAT I dels anuaris de turisme de les illes Balears. 

3. Territori i medi ambient. A part dels efectes anteriors, és necessari conèixer 
els efectes generats per l’activitat turística sobre factors territorials com són: 

3.1 Classificació del sòl.  
S’ha analitzat amb una finalitat informativa, per municipis i per sistemes 
territorials la superfície de sòl segons la seva classificació: urbà, urbanitzable i 
rústic. La font utilitzada en aquest cas ha estat el MUIB, perquè és l’única font 
que homogeneïtza aquesta variable per a tot el territori de l’illa. La classificació 
del sòl permetrà determinar la situació planificada dels sòls en els 
planejaments urbanístics municipals. 

3.2 Usos del sòl.  



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   16 
 

Si l’anterior variable permetia determinar l’estat de la planificació del sòl, 
aquest en canvi permetrà comprovar la situació real. 

Per a l’anàlisi d’aquest punt s’ha utilitzat un mapa de cobertures del sòl 
elaborat per GAAT a partir de l’ortofotografia de SITIBSA de 2012, amb la 
llegenda de nivell 2 del Corine Land Cover. Per a la seva evolució s’ha utilitzat 
una sèrie de capes disponibles de diferents anys (1956-2006), del Grup 
d’Investigació en Sostenibilitat i Territori (GIST). 

A part de l’anàlisi anterior, també s’ha duit a terme una anàlisi dels usos 
detallats per municipis i nuclis de població a partir de la cartografia del MUIB. 
D’aquesta manera es pot disposar de la caracterització dels usos detallats als 
nuclis urbans. 

3.3 Sòl vacant residencial i turístic.  
Finalment, s’ha treballat per municipis i sistemes territorials el sòl vacant, tant 
superfície com les places, amb la finalitat de poder disposar del marge de 
creixement que encara hi ha. 

Per a l’anàlisi d’aquest punt s’han fet servir les dades disponibles del darrer 
Estudi de Sòl Vacant de les Illes Balears, elaborat per SITIBSA  al 2008, a 
l’espera de poder rebre la versió definitiva de 2015. 

 

Així mateix s’inclou a l’annex II una relació de les actuacions d’embelliment i millora de 
les infraestructures turístiques, tant pel conjunt de l’illa, com per cada un dels sistemes 
territorials. 
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1.2 ABAST DE LA DIAGNOSI TERRITORIAL 

Tot considerant el conjunt de Mallorca, el PIAT subdivideix l’illa en una sèrie de 
sistemes turístics territorials, és a dir, unitats funcionals, atenent a qüestions com la 
relació entre nuclis i el seu entorn, les dinàmiques socioeconòmiques, els principals 
elements que estructuren el territori, trets d’identitat i altres aspectes que fan que tingui 
un comportament diferenciat respecte dels altres, prioritzant per descomptat, la seva 
relació amb l’activitat turística.  

Aquesta primera aproximació territorial per sistemes, davant la definició d’àmbits 
concrets, es fonamental per fer front a la complexitat de l’activitat turística a la illa, 
entenent que sempre hi ha presents tres variables principals com són el allotjament, el 
recurs turístic i la mobilitat, la relació dels quals, difícilment es pot circumscriure dins 
un àmbit precís. A més, en termes generals, els efectes de les dinàmiques turístiques i 
altres factor externs superen l’entorn eminentment turístic, incidint sobre una franja del 
territori molt més àmplia al seu voltant. Per exemple, les noves formes turístiques 
emergents, com l’habitatge objecte d’estades turístiques, l’agroturisme o els hotels de 
ciutat o d’interior, combinats amb la millora de les infraestructures de mobilitat, han 
suposat la dispersió de l’activitat turística arreu del territori insular. En aquest sentit, la 
divisió de l’illa per sistemes turístics territorials, ens permetrà identificar la situació i la 
incidència d’aquestes dinàmiques turístiques a partir de les diferents realitats 
territorials de l’illa, tenint en compte les seves singularitats, potencialitats, punts crítics 
i/o mancances específiques permetent establir objectius concrets per als diferents 
casos, a més dels que es puguin establir genèricament pel conjunt de l’illa. 

Metodologia 

Per tant, per abordar quins són aquests sistemes turístics territorials, es pren com a 
punt de partida les zones turístiques tradicionals del litoral, el seu àmbit d’influència en 
la primera i segona línia, integrant els nuclis de capçalera de referència i el medi rural 
dels voltants, així com tot l’entramat d’infraestructures i serveis que donen suport al 
conjunt. 

 En relació a les principals zones turístiques tradicionals del litoral, s’identifiquen les 
següents conurbacions turístiques o zones turístiques aïllades interrelacionades: 

1. Badia de Pollença – Badia d’Alcúdia  

2. Cala Ratjada - Cala Millor 

3. Cales de Llevant Sud 

4. Platja d’Es Trenc i Sa Rapita 

5. Badia de Palma Llevant-Platja de Palma 

6. Badia de Palma-Ponent - Cales de Ponent 
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Es defineix per tant, un sistema turístic territorial per cadascuna de les conurbacions 
turístiques, integrant, com s’ha dit abans, tota la franja territorial i el medi rural de 
segona línia, amb les infraestructures i el principal nuclis d’interior de referència. A 
aquestes zones, es podrien considerar subsistemes del Sistema turístic territorial al 
qual pertanyen.  

En el mateix ordre, donarien lloc als següents 6 sistemes turístics territorials: 

1. STT Badies del Nord 

2. STT Península de Llevant  

3. STT Costa de Llevant Sud  

4. STT Migjorn  

5. STT Platja de Palma  

6. STT Litoral de Ponent  

Per la seva singularitat territorial, s’ha definit un altre sistema corresponent a l’entorn 
Metropolità. Aquest sistema concentra la major part de la població resident de Mallorca 
i les principals infraestructures insulars. La incidència de l’activitat turística és particular 
i força rellevant respecte a la resta de l’illa pel que fa al fenomen d’habitatges turístics, 
l’afluència de creuers i, en termes generals, per la intensitat creixent del turisme urbà, 
concentrat principalment al centre històric, però que es comença a estendre de 
manera significativa cap a altres barris com el Molinar i Ciutat Jardí. 

Pel que fa a la Serra de Tramuntana, amb una entitat prou consolidada, s’ha 
considerat com a un sistema turístic territorial independent, desvinculant aquelles 
zones turístiques que tenen una relació funcional i territorial més directa amb els 
sistemes turístics territorials contigus com es el cas de Cala Sant Vicenç i la Península 
de Formentor, més relacionats amb el STT Badies del Nord; o de Sant Elm, més 
vinculat al STT Litoral de Ponent. 

Quant al territori de l’interior de l’illa, on no hi ha zones turístiques com a tal, s’han 
considerat el Raiguer i el Pla com a sistemes turístics territorials independents, tant per 
les diferències en les relacions territorials i funcionals de cadascuna d’elles, 
condicionades en gran mesura per la presència de l’autopista Palma-Inca, com per les 
particularitats en la seva configuració paisatgística.  

Per tant, quedarien definits 4 sistemes turístics territorials més: 

7. STT Àrea Metropolitana  

8. STT Serra Tramuntana 

9. STT Raiguer 

10. STT Es Pla 
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Justificació dels límits dels STT 

Quant a la delimitació dels 10 sistemes turístic territorials, es pren com a punt de 
partida el Paisatge, entenent que és el principal recurs, o com a mínim, el precursor, 
de l’activitat turística, a més de ser un dels elements vertebradors del PIAT.  Per tant, 
es fa una primera lectura a partir de les unitats de paisatge definides al PTI i 
seguidament, es fa una identificació més detallada del paisatge, on es fan servir els 
mapes de relleu, d’usos del sòl, i aquelles infraestructures insulars d’especial 
incidència territorial. A més, com a criteri general, s’opta per una delimitació que eviti la 
superposició de sistemes (tot i que és evident que molts dels elements són compartits 
per més d’un sistema) i també que inclogui la totalitat del territori insular, per tal de 
permetre una recollida de dades complerta i sense duplicacions, i que pugui permetre 
una lectura paral·lela entre la realitat del conjunt de l’illa i els 10 Sistemes turístics 
territorials: 

  

1. STT Badies del Nord 

2. STT Península de Llevant  

3. STT Costa de Llevant Sud 

4. STT Migjorn  

5. STT Platja de Palma  

6. STT Àrea Metropolitana  

7. STT Litoral de Ponent   

8. STT Serra Tramuntana 

9. STT Raiguer 

10. STT Es Pla 

En aquest sentit, i de manera sintètica, els principals elements tinguts en compte per la 
delimitació han estat el següents. 

Pel que fa al relleu i elements geogràfics de referència, 

• La carena del Massís d’Artà com a límit entre els STT Badies del Nord i 
Península de Llevant. 

• Torrent de na Borges com a límit entre els STT Península de Llevant i 
es Pla, quedant inclòs dintre d’aquest darrer. 

• Serres de Llevant Sud, com a límit entre els STT Península de Llevant 
i Costa de Llevant Sud. 
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• Depressió de Campos, costat est, i Cap de Ses Salines, com a límit 
entre els STT Costa de Llevant Sud i Migjorn. 

• Depressió de Campos, costat oest, i Cap Blanc, com a límit entre els 
STT Migjorn i Platja de Palma. 

• Massís de Randa, com a límit entre els STT de Platja de Palma i es 
Pla, quedant inclòs dintre d’aquest darrer. 

• Turons de Pòrtol i Costes de Xorrigo, com a límit entre els STT Pla i 
Àrea Metropolitana de Palma, quedant inclòs dintre d’aquest darrer. 

• Serra de Na Burguesa, com a límit entre els STT Àrea Metropolitana i 
Litoral de Ponent. 

Pel que fa als usos del sòl, 

• Les planes agrícoles o hortes, vinculades als principals nuclis de 
capçalera com Sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Manacor, Felanitx, 
Campos, Llucmajor; acompanyades de les carreteres principals que 
uneixen els diferents nuclis, estableixen una mena de circumval·lació, 
juntament amb l’autopista de Palma-Inca, actuant com a límit entre el 
territori de l’interior (STT Pla) i la franja d’influència del litoral que forma 
part dels diferents STT. 

• El relleu i elements geogràfics que han servit de referència per a la 
delimitació, també impliquen canvis dels usos del sòl enmig de la matriu 
agrícola, ja que hi predominen els usos forestal i de matollar. Per tant, 
des d’aquest punt de vista, actuen també com a elements distingibles i 
significatius per marcar canvis entre un sistema i altre. 

Pel que fa a infraestructures, 

• L’Aeroport de Son Sant Joan, com a límit territorial entre els STT de 
l’Àrea Metropolitana i de Platja de Palma, considerant que les 
dinàmiques produïdes per aquesta infraestructura tenen molt més pes 
dintre de l’espai metropolità, mentre que el Pla de Sant Jordi, es part de 
l’àmbit d’influència de la zona turística de Platja de Palma. 

• L’Autopista Palma-Inca, com a límit territorial entre els STT de Raiguer 
i el Pla. 

• El Port de Palma (Dic de l’Oest), com a límit territorial entre els STT 
Àrea Metropolitana i Litoral de Ponent.  

Quant a altres criteris, en el cas del STT Serra de Tramuntana, es fa servir com a límit 
indicatiu el corresponent al Parc Natural, però es modifica parcialment per tal de 
vincular, des del punt de vista turístic, la península de Formentor al STT Badies del 
Nord; o també per introduir dintre del Sistema algunes valls vinculades territorialment a 
la Serra de Tramuntana.  
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Principals característiques dels Sistemes turístics territorials 
Aquests sistemes territorials seran la base per a la confecció de les fitxes de diagnosi 
que acompanyen el document d’avanç i serviran de base territorial per a l’anàlisi i 
comparació d’algunes de les variables treballades en aquesta memòria informativa. 
 

• Badies del Nord. Aquest sistema s’articula entorn a les badies de Pollença i 
Alcúdia, al nord-est de l’illa de Mallorca i es disposa entre les serres de 
Tramuntana i Llevant. Disposa d’espais de gran valor natural i paisatgístic, com 
les dues penínsules que emmarquen les badies, Formentor i la Victòria, o les 
principals zones humides de l’illa (Albufera, Albufereta, Maristany, la Gola...). 
Així mateix, la configuració de les dues badies permet que disposin de grans 
platges.  

En el litoral hi ha els centres d’allotjament turístic de Port de Pollença, Port 
d’Alcúdia-Platja de Muro i Can Picafort, que es complementen amb zones 
turístico-residencials a les dues badies. És un dels territoris amb major nombre 
de places d’allotjament turístic convencional i també una de les que tenen un 
major pes de l’oferta en habitatges turístics, especialment a la badia de 
Pollença. Cap a l’interior la delimitació del sistema territorial s’ha completat  
incloent les capçaleres dels principals municipis afectats (Pollença, Alcúdia, 
Muro, Santa Margalida) i a través de l’autopista Ma-13 s’estén la influència 
d’aquest sistema fins als nuclis de sa Pobla, Campanet i Búger. 

• Península de Llevant. Aquest sistema està definit per l’eix septentrional de les 
Serres de Llevant (Massís d’Artà i Serra de Calicant). S’estén des del cap 
Ferrutx al nord i fins a l’altura del nucli de Manacor al sud. Es tracta d’un 
sistema configurat principalment entorn a cales més petites.  

El litoral nord de Cala Rajada, fins al Cap Ferrutx presenta un millor estat de 
conservació coincidint amb el Parc de Llevant. Des de Cala Rajada fins a 
s’Estany d’en Mas, en el litoral, se succeeixen les urbanitzacions turístiques o 
turisticoresidencials, deixant pocs espais naturals entre elles. Els dos centres 
turístics principals, sobre els quals pivota la resta de litoral, són Cala Rajada i 
Cala Millor-sa Coma. 

Cap a l’interior el sistema s’ha completar amb la inclusió de les capçaleres dels 
principals municipis afectats (Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç i 
Manacor) connectats a través de la carretera Ma-15. 

• Costa de Llevant Sud. L’eix definidor del sistema són les Serres de Llevant 
Meridionals (Puigs de Llodrà, es Fangar, Sant Salvador, S’Envestida...). 
S’estén des del sud de la població de Manacor fins al Cap de ses Salines. 
Entre els centres turístics litorals s’hi disposen espais de gran valor com el LIC 
de Cales de Manacor, el Parc Natural de Mondragó o el LIC i ZEPA del Cap de 
ses Salines. 

El principal centre turístic, entorn el qual s’articula tot el sistema és Cala d’Or, 
tot i que existeixen altres zones de menor dimensió entorn a cales. En general 
es tracta d’un sistema amb una creixent importància del fenomen de lloguer 
turístic. 
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Cap a l’interior el sistema es completa incloent les capçaleres dels dos 
principals municipis afectats (Felanitx i Santanyí) i els llogarets de Son Macià, 
Cas Concos, es Carritxó, s’Horta, Calonge, s’Alqueria Blanca, es Llombards. 

• Migjorn. El Sistema Territorial Turístic de Migjorn, es disposa entre els caps de 
ses Salines i Blanc, per la costa i cap a l’interior abasta fins a Campos i la seva 
plana. 

És un dels litorals menys transformats de l’illa, l’element central del qual és la 
platja des Trenc. Tot el litoral,  excepte els nuclis urbans, està protegit amb 
categoria de LIC i ZEPA (Cap de ses Salines, es Trenc i Salobrar de Campos, 
Cap Enderrocat – Cap Blanc). 

El principal centre turístic de l’àrea és la Colònia de Sant Jordi, però també 
existeixen diversos assentaments turísticoresidencials (sa Ràpita, s’Estanyol, 
Vallgornera, Cala Pi). És un dels sistemes litorals amb menys places turístiques 
convencionals de l’illa de Mallorca, en canvi, té un major pes l’allotjament en 
habitatges turístics. Cap a l’interior el sistema es completa amb els nuclis de 
Campos i ses Salines. 

• Platja de Palma-Cap Blanc. El Sistema Territorial de les Platja de Palma – 
Cap Blanc, s’articula al costat est de la badia de Palma. Pel litoral s’estén des 
de l’aeroport de Son Sant Joan (que no forma part del sistema), al nord, fins al 
Cap Blanc, al sud. Cap a l’interior abasta el Pla de Sant Jordi i la Marina de 
Llucmajor. 

En aquest sistema territorial s’hi inclou, al nord, la zona turística madura de la 
Platja de Palma, i al sud un seguit d’urbanitzacions residencials com Son verí 
Nou, Cala Blava Bellavista, algunes d’elles sobre penya-segats entre els caps 
de Regana i Enderrocat (Maioris, Puig de Ros, sa Torres, Badia Blava, Badia 
Gran, Tolleric). 

La Platja de Palma com a zona turística madura es troba inserida al mig de 
d’espais de gran valor paisatgístic, com són la zona plana agrícola de Sant 
Jordi i la marina de Llucmajor. En canvi però, la interrelació de la zona turística 
amb el seu entorn és mínima. 

Cap a l’interior el sistema es completa incloent el nucli de Llucmajor i els nuclis 
petits de Sant Jordi i s’Aranjassa. 

• Àrea Metropolitana. El present és un sistema territorial definit per l’àrea 
metropolitana de Palma. Per la costa s’estén des de l’Aeroport de Son Sant 
Joan fins al Dic de l’Oest, inclou, per tant, les dues principals portes d’entrada a 
l’illa, el port i l’aeroport, i és el gran centre de gestió que necessita una illa 
turística com Mallorca. 

Al litoral, hi ha les barriades des Coll d’en Rabassa, Ciutat Jardí, es Molinar i 
Can Pere Antoni, a part de Palma – ciutat. Cap a l’interior inclouen totes les 
urbanitzacions fins a Gènova i Son Vida, a l’oest, Palmanyola, Sa Font Seca i 
sa Coma, al nord, i fins es Caülls, sa Cabaneta, Pòrtol, Pontiró i Son Gual, a 
l’est. 

No es tracta d’un gran centre turístic pel que fa a places d’allotjament, com a 
mínim de les considerades com a tradicionals (hotels, apartaments...). Durant 
les primeres dècades del turisme de masses es varen produir moltes places 
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turístiques (Passeig Marítim, el Terreno...), però a partir de la crisi dels setanta, 
el procés de reestructuració va comportar el tancament de moltes places en 
aquesta zona. No obstant l’anterior, s’ha de dir que el centre de la ciutat s’ha 
convertit en un recurs turístic de primer ordre, i és un dels principals llocs de 
freqüentació per part dels turistes, ja siguin aquells allotjats a l’illa o aquells de 
pas provinents de creuers, la qual cosa implica que en certs dies l’afluència 
arribi a col·lapsar el centre, amb problemes de mobilitat. A més, els darrers 
anys també ha guanyat molt de pes la comercialització d’estades turístiques en 
habitatges. 

• Litoral de Ponent. Compren les zones litorals a l’oest de la Badia de Palma i 
fins a Sant Elm, connectades a través de l’autopista Ma-1. Es tracta d’un litoral 
molt transformat per la urbanització turística, que constitueix gairebé un continu 
que deixa pocs espais amb el seu estat natural, els més importants dels quals 
el Cap de Cala Figuera i el Parc Natural de sa Dragonera. 

Hi ha tres centres turístics que concentren la major part de les places del 
sistema, es tracta de Palmanova-Magaluf, Santa Ponça i Peguera. En realitat 
es tracta del sistema amb més places convencionals de l’illa de Mallorca.  

Es caracteritza per platges urbanes amb un grau d’ocupació alt i una elevada 
dotació d’oferta d’oci i complementària. 

Cap a l’interior abasta els nuclis dels municipis de Calvià i Andratx i les 
estribacions meridionals de la Serra de Tramuntana, que doten aquest espai 
d’una important reserva de vegetació natural. 

• Serra de Tramuntana. Aquest sistema territorial està configurat per l’element 
físic de la Serra de Tramuntana (Paratge natural i Patrimoni Mundial de la 
UNESCO). No és un sistema destinat a l’estada de turistes, però sí que és un 
dels àmbits més visitats de l’illa. Aquest sistema es pot concebre com un gran 
recurs turístic i les vistes realitzades per turistes impliquen una major pressió 
sobre els seus espais i sobre els recursos naturals. Les rutes senderistes, els 
monuments naturals, les rutes culturals o patrimonials, les rutes panoràmiques, 
la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO, etc. són alguns dels 
principals reclams. 

No existeixen gaire zones urbanes litorals, només alguns enclavaments, com el 
Port des Canonge, es Port de Valldemossa, Llucalcari, Port de Sóller, Cala 
Tuent o sa Calobra. Cap a l’interior s’han inclòs en el sistema tots el nuclis dels 
municipis de la Serra: Estellencs, Banyalbufar, Puigpunyent, Galilea, Esporles, 
Valldemossa, Bunyola, Orient, Sóller, Deià, Biniaraix, Fornalutx, Lluc. 

• Raiguer. Al sud i als peus de la Serra de Tramuntana i entre les badies de 
Palma i Pollença i Alcúdia, es troba el corredor del Raiguer. Espai de connexió 
entre els dos principals centres turístics de l’illa, a través de l’autopista Ma-13 i 
porta d’entrada a la Serra de Tramuntana. De fet s’ha aprofitat aquest eix viari 
per a delimitar aquest sistema pel sud, atès que els altres límits queden definits 
per la Serra de Tramuntana, i pels sistemes de badies del nord i àrea 
metropolitana de Palma. Al nord de l’autopista  hi ha tots els nuclis de la zona i 
on es donen els principals efectes de la rururbanitazció del camp i dels 
habitatges d’ús turístic. 
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El Raiguer no destaca per tenir importants recursos turístics però sí per la seva 
posició estratègica dins l’illa. Es tracta d’assentaments ben connectats tant per 
xarxa viària com per la de ferrocarril. A una distància idònia tant de la badia de 
Palma com de les badies del nord, i a més, amb un fàcil accés a la Serra de 
Tramuntana. Per aquest motiu el seu producte turístic estaria molt vinculat al 
senderisme, cicloturisme... 

Ha estat l’adopció de noves modalitats d’allotjament com els habitatges turístics 
de lloguer que ha portat el turisme a aquest territori. 

És un àmbit sense litoral i que incorpora els següents nuclis principals: Inca, 
Binissalem, Consell,  Alaró, Santa Maria, Selva i Mancor. També compte amb 
llogarets com Moscari, Caimari, Binibona, Biniamar. 

• El Pla. El Sistema Territorial es correspon a la comarca tradicional del Pla a 
l’interior de l’illa. El centre està dominat per les Serres Centrals, entre les quals 
destaca el Massís de Randa. Els paisatges agraris i naturals, intercalats amb 
nuclis tradicionals són el seu principal recurs. 

S’inclouen per un costat, els nuclis de Llubí, Costitx, Sencelles, Santa Eugènia, 
Lloret, Sineu, Maria, Ariany, Petra, Sant Joan, Montuïri, Algaida, Vilafranca i 
Porreres. Per altre costat cal mencionar l’existència de llogarets, alguns dels 
quals tenen la categoria de BIC, com: Biniali, Ruberts, Cas Canar, ses 
Alqueries, ses Coves, ses Olleries, Pina, Randa. 

Igual que passava al Raiguer ha estat l’adopció de noves modalitats 
d’allotjament com els habitatges turístics de lloguer que ha portat el turisme a 
aquest territori. 
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2 ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

2.1 OFERTA D’ALLOTJAMENT 

Evolució de les places turístiques 
L’oferta d’allotjament de Mallorca, habitatges comercialitzats per estades turístiques 
exclosos, era al març de 2016 de 288.320 places, segons les dades extretes del 
Registre d’Establiments turístics de la Conselleria. La producció de places turístiques 
va mantenir un ritme elevat a les primeres fases del turisme de masses. Des dels inicis 
a la dècada de 1950 i fins a mitjans de la dècada de 1970 la producció fou molt 
elevada, és que alguns autors han batejat com a primer “boom turístic”, dominat per 
l’hotel com a tipologia d’establiment, a partir d’aleshores es produí un punt d’inflexió. 
Entre mitjans de la dècada de 1970 i principis dels anys noranta, la producció de 
places continuà a ritmes importants, però inferiors als del primer boom, és allò que han 
vengut  anomenant com a “segon boom turístic”, amb l’apartament com a tipologia 
més destacada. A partir de mitjans del noranta es produeix una altre punt d’inflexió en 
la creació de places turístiques, poc a poc, la producció de places convencionals es va 
estancant per donar lloc a un nou fenomen el turisme residencial.  

Al 1r boom la producció de places es localitzà preferentment a la Badia de Palma i 
costa de Ponent, al 2n boom, en canvi es produeixen més places a les Badies del 
Nord i Costa de Llevant.  
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Places Allotjaments
 

 1951 1959 1966 1972 1985 1991 1996 2002 2010 2016
Places 2693 12.653 48.632 153.205 196.485 236.421 255.858 280.401 281.495 288.320
Allotjaments 45 233 734 1304 1375 1580 1390 1543 1589 1634

Evolució de les places i allotjament turístic  a Mallorca (excepte en habitatges) 
Font: Elaboració pròpia a partir de Registre d’establiments turístics (Conselleria de 

turisme 29/03/2016).  Sèrie històrica GIST. 
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Durant els anys noranta els increments anuals de noves places es varen mantenir 
relativament estables, entorn a l’1,5%. L’aprovació del POOT al 1995, no va fer variar 
la tendència que hi havia hagut a la primera meitat de la dècada. A partir del 2000 
l’increment de places es va reduir de manera important, fins a taxes d’increment 
anuals de 0,05% en el període 2002-2010. A partir de 2010 i coincidint amb l’aprovació 
al 2012 de la Llei del turisme de les Illes Balears, s’ha produït un nou augment de les 
taxes de creixement, amb valors però inferiors als de la dècada dels noranta. 
 

 Places Establiments 
Increment 
anual % 

Increment 
anual 
(places) 

1991 236.421 1.580  
1996 255.858 1.390 1,58% 3.887
2002 280.401 1.543 1,53% 4.091
2010 281.495 1.589 0,05% 137
2016 288.320 1.634 0,40% 1.138

Evolució de les places i allotjament turístic  a Mallorca (excepte en habitatges). 1991-
2016. Font: Elaboració pròpia a partir de Registre d’establiments turístics (Conselleria de 

turisme 29/03/2016).  Sèrie històrica GIST. 
 
 
Tipologia i categoria de l’allotjament turístic (2016) 
Vegeu plànols I-2, I-3.1, I-3.2 

A la següent taula es recull un resum de la tipologia i categoria dels establiments de 
l’illa. El percentatge més gran de places el trobam en hotels, 84,28% del total de 
places ofertades, mentre que el segueixen els apartaments amb un percentatge del 
13,89% de les places ofertades a l’illa. 

Pel que fa a la categoria dels establiments, les places en hotels de 3 i 4 estrelles 
representen el 74,63% del total i les places en apartaments de 2 i 3 claus l’11,44%.  

 
GRUP i categoria Núm. establiments Places % 
AGROTURISME SENSE CATEGORIA 223 3555 1.23%
Subtotal 223 3555 1.23%
APARTAMENT 1 CLAU 83 4969 1.72%
APARTAMENT 2 CLAUS 128 14164 4.91%
APARTAMENT 3 CLAUS 105 18748 6.50%
APARTAMENT 3 CLAUS SUPERIOR 1 69 0.02%
APARTAMENT 4 CLAUS 10 2090 0.72%
Subtotal 327 40040 13.89%
CÀMPING LUXE 1 500 0.17%
Subtotal 1 500 0.17%
HOTEL 1 ESTRELLA 128 6730 2.33%
HOTEL 2 ESTRELLES 118 11777 4.08%
HOTEL 3 ESTRELLES 339 106659 36.99%
HOTEL 3 ESTRELLES SUPERI 9 3486 1.21%
HOTEL 4 ESTRELLES 277 97425 33.79%
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HOTEL 4 ESTRELLES SUPERI 28 7589 2.63%
HOTEL 5 ESTRELLES 32 6524 2.26%
HOTEL 5 ESTRELLES G.L. 2 550 0.19%
HOTEL RURAL SENSE CATEGORIA 37 1487 0.52%
HOTEL SENSE CATEGORIA 25 770 0.27%
Subtotal 995 242997 84.28%
TURISME INTERIOR SENSE CATEGORIA 88 1228 0.43%
Subtotal 88 1228 0.43%
TOTAL 1634 288320 100.00%

Establiments i places, segons grup i categoria a Mallorca. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Registre d’establiments turístics (Conselleria de 

turisme 29/03/2016).  
 
 
Edat dels allotjaments (2016) 
L’edat mitjana dels establiments oberts a març de 2016 era de 32 anys. Com ja s’havia 
exposat a punts anteriors, les dècades de major producció de places són les de 1960 i 
1970, seguides per la dècada de 1990,  especialment la seva primera meitat que 
coincideix amb el final del “segon boom”, el final de l’etapa turística fordista. 

 
Dècada Establiments Places 

1900- 1910 1 11
1910-1920 1 311
1920-1930 2 267
1930-1940 5 1239
1940-1950 7 390
1950-1960 78 10.231
1960-1970 384 70.188
1970-1980 230 70.625
1980-1990 211 34.139
1990-2000 311 65.978
2000-2010 261 27.351
2010-2016 143 7.590

Establiments i places, segons any de construcció. 
Font: Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016). 

No obstant l’anterior, i encara que l’edat mitjana dels establiments és superior als 30 
anys, s’ha de dir que als darrers anys, conseqüència de l’aplicació de les disposicions 
addicionals 4a i 5a de la Llei 8/2012, s’ha realitzat la renovació d’un percentatge 
important del parc, concretament el 37,24% dels establiments de l’illa. Segons dades 
disponibles per la Conselleria de turisme el número d’establiments renovats assolia la 
xifra de 600 al juny de 2016. 

Per municipis, s’ha de destacar Palma, Calvià, Alcúdia i Son  Servera que entre 2012 i 
2016  havien renovat més dels 50% dels establiments. 
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 Renovació d’establiments hotelers per municipis (2012-2016). Aplicació de les 

disposicions addicionals 4a i 5a de la Llei 8/2012. Font: (Conselleria de turisme, 2016). 

 

 

2.2 EXPLOTACIÓ D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS AMB MODALITAT 
DE PENSIÓ COMPLETA INTEGRAL  

El Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la 
qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears, inclou a 
l’article 5 una modificació, amb la finalitat que el PIAT, avaluï la incidència de 
l’explotació d’establiments d’allotjament turístic sota la modalitat de pensió completa 
integral. 

A partir de la informació d’establiments detectats amb pensió completa integral i 
integral exclusiva entre 2004 i 2016, proporcionats per la Conselleria d’Innovació, 
Recerca i Turisme s’ha elaborat la següent informació. 

Segons es despèn de les dades, la modalitat de tot inclòs integral no exclusiu ha anat 
incrementant-se, de 153 establiments al 2004 a 290 al 2016, pel que fa al nombre 
d’establiments que la comercialitzen. Al 2016 hi havia doncs un percentatge del 
17,75% dels establiments que ofertaven tot inclòs integral, però només un 3,98% és 
exclusiu. 

Segons es desprèn de l’informe de la Conselleria de 2016, la modalitat de “tot inclòs 
integral” afectava 125.600 places (43,56% de les places de l’illa), de les quals 29.567 
(10% de les places de l’illa) estaven en modalitat de tot inclòs exclusiu. De les dades 
dels dos darrers paràgrafs es pot deduir per tant que els establiments que oferten 
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aquesta modalitat són de majors dimensions, i per aquest motius els percentatges 
sobre places són majors que els percentatges sobre establiments. 
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Evolució dels establiments amb modalitat del tot inclòs  (2004-2016). 

Font: (Conselleria de turisme, 2016). 

 

 

Pel que fa a la categoria dels establiments que al 2016 ofereixen tot inclòs, s’ha de dir 
que la gran majoria de les places corresponen a les categories de 3 i 4 estrelles, tant 
en la modalitat de tot inclòs intergral, com en la modalitat de tot inclòs exclusiu. 

Pel que fa a la mida dels establiments com més gran són, major és la proporció de les 
places ofertades amb modalitat de tot inclòs integral i tot inclòs exclusiu. Els 
establiments de 500 a 1000 places representen el 40% del tot inclòs integral de 
Mallorca i 44% del tot inclòs exclusiu. 
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Proporció dels establiments amb modalitat del tot inclòs, segons categoria  (2016). 
Font: (Conselleria de turisme, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporció dels establiments amb modalitat del tot inclòs, segons places (2016). Font: 
(Conselleria de turisme, 2016) 
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Les zones amb percentatges més elevats de “tot inclòs” al 2016 coincideixen 
preferentment amb el litoral de Llevant, Platja d’Alcúdia, s’Arenal i Calvià tal com es 
pot veure al següent mapa. 

 

 
Establiments amb modalitat del tot inclòs  (2016). 

Font: (Conselleria de turisme, 2016). 

 

2.3 COMERCIALITZACIÓ D’ESTADES TURÍSTIQUES EN 
HABITATGES I INCIDÈNCIA DE L’OFERTA NO REGLADA  

(Vegeu plànols I-4.2, I-4.3, I-4.4) 

Determinació del total d’oferta total 

L’anàlisi realitzat per a determinat el volum de l’oferta d’habitatges que comercialitzen 
estades turístiques, ens proporciona una dada aproximada de 19.921 habitatges, la 
qual cosa representaria una capacitat de 123.700 places a Mallorca.  

Es pot comprovar al plànol I-4.2 les majors densitats es troben als centres turístics de 
la costa i especialment a Palma i al seu Centre Històric, on s’assoleixen densitats 
superiors a les 1000 places per Km2. A les Badies d’Alcúdia i Pollença també es tracta 
d’un fenomen molt important, especialment en aquesta segona, tant a primera línia 
com a la part posterior i fins al nucli de Pollença.  
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Per municipis, els majors volums d’oferta turística en habitatges els trobam a la badia 
de Palma, badies del nord i Manacor i Santanyí, per tant municipis de costa amb 
importants zones turístiques fordistes. 

No obstant, l’anterior les dades i cartografies aportades demostren que aquest és un 
fenomen que afecta tot el territori de l’illa, i no només les zones costaneres, també el 
nuclis d’interior se’n veuen afectats, especialment al Raiguer, i el sòl rústic. El 37% 
d’aquests habitatges es troben en sòl rústic. 

Es tracta d’una problemàtica relacionada amb les segones residències a l’interior de 
l’illa i a nuclis turístics del litoral, a Palma en canvi, el fenomen es diferent perquè està 
ocupant pisos i habitatges tradicionalment lligats a primera residència. 

 
Places comercialitzades en habitatges per municipis (2016). 

Font: elaboració pròpia. 

 

L’oferta turística de places comercialitzades en habitatges representa el 30% del total 
de l’oferta d’allotjament turístic a Mallorca. I aquests habitatges representen el 4,4% 
del parc d’habitatges de l’illa. 
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Proporció de les places comercialitzades en habitatges sobre el total de l’oferta turística 

(2016). Font: elaboració pròpia. 

L’oferta reglada  

Segons les dades disponibles del Registre d’establiments turístics (Conselleria 
d’Innovació, Recerca i Turisme) de 29/03/2016, així com de les estadístiques per 
municipis de la Conselleria, sobre el total d’expedients tramitats, encara que no 
tenguin l’alta al Registre, el número total d’habitatges comercialitzats és de 9.175, cosa 
que representen 56.605 places (vegeu plànol I-4.3). Aquestes places es localitzen de 
manera majoritària a la Badia de Pollença i a la costa sud del litoral de Llevant, la 
corresponent als municipis de Santanyí i Felanitx. En canvi la Badia de Palma té valors 
inferiors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Places reglades comercialitzades en habitatges per municipis (2016). 
Font: Estadístiques de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. 
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L’oferta no reglada  

Com a conseqüència de l’exposat als dos apartats anteriors, l’oferta no reglada de l’illa 
de Mallorca es podria determinar aproximadament, 10.746 habitatges i 67.095 places. 

Les zones on domina l’oferta no reglada es corresponen majoritàriament a sòls urbans 
amb tipologia d’habitatge distint de l’habitatge unifamiliar, que és aquell que és permès 
de comercialitzar segons la legislació en matèria turística. En aquest sentit és 
important destacar el pes de Palma amb aproximadament 20.553 places no reglades, 
és a dir, un 31% de les places no reglades de l’illa. 

En cavi, altres zones com per exemple el sòl rústic de la badia de Pollença, 
pràcticament no tenen oferta no reglada, tal com es pot comprovar al plànol I-4.4. 

 
Estimació de places no reglades comercialitzades en habitatges per municipis (2016). 

Font: elaboració pròpia. 

 

 

Municipi HET* reglats 
Places 

reglades HET** Places **
Places no 

reglades 

% Places no 
reglades 

sobre total
 Palma 255 1667 3399 22220 20553 92.50%
Vilafranca de 
Bonany 11 70 45 286 216 75.56%
Llucmajor 286 1869 1078 7045 5176 73.47%
 Mancor de la 
Vall 16 100 59 369 269 72.88%
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Sa Pobla 116 769 382 2532 1763 69.63%
Lloseta 22 167 71 539 372 69.01%
Llubí 49 278 142 806 528 65.49%
 Muro 150 960 425 2720 1760 64.71%
Calvià 341 1861 956 5217 3356 64.33%

Sta. Margalida 286 1627 798 4540 2913 64.16%
Alcúdia 617 3891 1682 10607 6716 63.32%
 Ses Salines 150 567 407 1538 971 63.14%
Escorca 13 87 35 234 147 62.86%
Búger 58 401 144 996 595 59.72%
Banyalbufar 27 160 67 397 237 59.70%
Inca 102 696 245 1672 976 58.37%

Sant Llorenç 
des 
Cardassar 233 1409 532 3217 1808 56.20%
Consell 11 94 25 214 120 56.00%
Binissalem 41 297 90 652 355 54.44%
Sta. Maria del 
Camí 29 212 62 453 241 53.23%
Bunyola 44 307 94 656 349 53.19%
Puigpunyent 34 202 71 422 220 52.11%
Esporles 42 298 83 589 291 49.40%
Campos 311 2018 611 3965 1947 49.10%
Sta. Eugènia 19 115 37 224 109 48.65%
 Selva 149 897 277 1668 771 46.21%
Andratx 176 1065 324 1961 896 45.68%
 Son Servera 205 1338 354 2310 972 42.09%
 Sóller 268 1482 461 2549 1067 41.87%
Algaida 75 484 126 813 329 40.48%
Capdepera 317 1861 522 3064 1203 39.27%
Costitx 31 205 51 337 132 39.22%
 Marratxí 64 454 105 745 291 39.05%
Porreres 56 369 91 600 231 38.46%
 Maria de la 
Salut 37 215 58 337 122 36.21%
Manacor 586 3813 900 5856 2043 34.89%
Estellencs 21 140 32 213 73 34.38%
Deià 80 478 121 723 245 33.88%
 Sencelles 69 481 102 711 230 32.35%
Campanet 90 531 133 785 254 32.33%
Valldemossa 77 492 112 716 224 31.25%
Lloret de 
Vistalegre 31 189 45 274 85 31.11%
Sant Joan 31 217 44 308 91 29.55%
Artà 334 2042 464 2837 795 28.02%
 Pollença 1502 8666 2083 12018 3352 27.89%
 Montuïri 32 201 42 264 63 23.81%
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Felanitx 523 3662 680 4761 1099 23.09%
Ariany 34 230 43 291 61 20.93%
 Sineu 75 462 88 542 80 14.77%
Alaró 96 581 112 678 97 14.29%
Santanyí 808 5040 862 5377 337 6.26%
Fornalutx 76 381 81 406 25 6.17%
 Petra 69 507 69 507 0 0.00%

TOTAL 9175 56605 19922 123761 67156   
Estimació de places no reglades comercialitzades en habitatges per municipis (2016). 

Font: elaboració pròpia. 
* Habitatges comercialitzats com estades turístiques (Registre de la Conselleria de Turisme) 

** Habitatges comercialitzats com estades turístiques, a partir de http://insideairbnb.com/mallorca/ i 
https://www.homelidays.es/ 

  

Caracterització de l’oferta habitatges objecte d’estades turístiques  

A partir de les dades disponibles d’oferta reglada i no reglada s’ha procedit a realitzar 
una caracterització dels habitatges que es comercialitzen com estades turístiques en el 
conjunt de l’illa. 

- Habitatges comercialitzats segons la classificació del sòl. De les dades 
analitzades es desprèn que la majoria dels habitatges comercialitzats es troben 
en el sòl urbà, gairebé un 60%, la resta majoritàriament es troben en sòl rústic, i 
principalment en sòl rústic comú. És important però destacar el percentatge 
d’habitatges en sòl rústic que es comercialitzen com estades turístiques, i que 
d’alguna manera s’ha de vincular a la importància de la rururbanització del camp 
mallorquí a les darreres dècades. Molts d’habitatges que es varen construir amb 
destinació de residències secundàries durant els anys més dinàmics de 
l’expansió turística s’estan reconvertint en habitatges turístics durant la darrera 
dècada. 

L’elevada proporció d’habitatges en sòl rústic requereix d’una reflexió i 
tractament específics, doncs a banda de la regulació d’aquest ús particular,  
s’està creant un nou factor de pressió a la construcció en sòl rural, o sobre 
recursos territorials que segurament no van ser planejats tenint en compte 
l’activitat dels usuaris dels habitatges comercialitzats com estades turístiques. 
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Percentatge d’habitatges comercialitzats, segons núm. classificació del sòl  (2016). Font: 

elaboració pròpia a partir de MUIB, PTI de Mallorca i http://insideairbnb.com/mallorca/. 

- Habitatges comercialitzats segons els usos predominants en sòl urbà. Per 
a caracteritzar aquesta variable s’han fet servir dades disponibles al MUIB, i el 
resultat aporta dades que indiquen que el percentatge més elevat es correspon a 
aquells habitatges comercialitzats que se situen sobre trames urbanes 
extensives (46%), vinculades a l’existència d’habitatges unifamiliars aïllats. La 
resta se situen en qualificacions tipus de centre històric o intensiva. 
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Percentatge d’habitatges comercialitzats en sòls urbans, segons ús del sòl predominant  

(2016). Font: elaboració pròpia a partir de MUIB i http://insideairbnb.com/mallorca/. 

 

- Habitatges comercialitzats segons tipologia. Una de les característiques 
principals de les estades turístiques comercialitzades en habitatges és que la 
gran majoria, un 85,96%, es corresponen a habitatges sencers, i només una 
petita part entorn al 14% són habitacions privades o habitacions compartides. 
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L’existència d’un elevat nombre d’habitatges secundaris a l’illa és un factor 
determinant d’aquests resultats.  

Habitatge 
sencer
85.96%

Habitació 
privada
13.81%

Habitació 
compartida

0.23%

 
Percentatge d’habitatges comercialitzats, segons tipus  (2016). Font: elaboració pròpia a 

partir de http://insideairbnb.com/mallorca/. 

 

 

Els municipis amb percentatges més elevats d’habitacions privades o 
compartides sobre el total d’habitatges comercialitzats, són principalment els del 
Raiguer o Pla, així com Palma. Es tracta d’un fenomen que sobretot és important 
a l’àrea metropolitana de Palma i que s’estén cap a l’interior, al Raiguer i al Pla, 
són nuclis residencials amb tipologies d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars 
entremitgeres. Les zones turístiques en canvi tenen un pes molt baix d’aquests 
tipus d’establiments, perquè hi dominen els habitatges secundaris. 
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Percentatge de les habitacions privades o compartides sobre total d’habitatges 

comercialitzats per municipis  (2016). Font: elaboració pròpia a partir de 
http://insideairbnb.com/mallorca/. 

 

 

- Habitatges comercialitzats per  amfitrió. Existeix una gran disparitat de 
modalitats, un 34% dels habitatges estan comercialitzats per un amfitrió que 
només comercialitza un habitatge,  és de suposar que un habitatge de propietat. 
També hi ha un elevat percentatge d’habitatges, el 26%, vinculats a amfitrions 
que comercialitzen entre 2 i 5 habitatges. I el percentatge és superior encara en 
aquells casos d’amfitrions que comercialitzen més de 10 habitatges 32%. Tot 
plegat demostra que els intermediaris tenen un pes prou important en la 
comercialització d’estades turístiques en habitatges. Les dades d’aquest punt 
juntament amb les corresponents a la tipologia dels allotjaments apunten al fet 
que existeix una important proporció de casos en què més que economia 
col·laborativa s’hauria de parlar de negoci.  
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Percentatge d’habitatges comercialitzats, segons núm. d’habitatges comercialitzats per 
cada amfitrió  (2016). Font: elaboració pròpia a partir de 

http://insideairbnb.com/mallorca/. 

 

- Localització dels habitatges objecte de comercialització d’estades 
turístiques. Per a treballar aquest aspecte s’han utilitzat les dades elaborades 
en aquest treball a partir de http://insideairbnb.com/mallorca/ i 
https://www.homelidays.es/. Segons es pot observar en aquestes dades el 40% 
dels habitatges es troben en sòl rural i el 34% en urbanitzacions litorals, és a dir, 
a les zones turístiques tradicionals, per tant el 74% es troba en indrets on el pes 
de les segones residències és més important, amb la qual cosa es podria lligar 
aquest fenomen més aviat al lloguer de segones residències. La resta es troben 
repartits a parts iguals entre Palma i els nuclis d’interior, en aquest cas el 
fenomen potser estaria més vinculat al lloguer d’habitatges buits, cosa que 
podria entrar amb conflicte amb el lloguer d’habitatges per a usos residencials.  

Palma
13%Nuclis 

d'interior
13%

Sòl rural
40%

Urbanitza
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Percentatge d’habitatges comercialitzats, localització  (2016). Font: elaboració pròpia a 

partir de http://insideairbnb.com/mallorca/ i https://www.homelidays.es/ 
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Evolució de l’oferta reglada d’habitatges objecte d’estades turístiques  

A partir de les dades disponibles del Registre d’establiments turístics de la Conselleria 
d’Innovació, Recerca i Turisme de 29/03/2016 s’ha pogut realitzar una anàlisi de 
l’evolució del fenomen. Es tracta d’una anàlisi parcial atès que només té en compte 
aquelles establiments donats d’alta al registre, no té en consideració aquells que tenen 
l’alta en tramitació, ni tampoc aquells no reglats. En qualsevol cas, i sempre a partir de 
les dades disponibles, s’ha de dir que des del 2006 hi ha hagut un increment constant 
de les places i els establiments d’aquesta modalitat. Durant la primera meitat de la 
dècada dels 2000, les xifres es varen mantenir relativament estables, però a partir del 
2006 es produeix un increment dels habitatges registrats que s’ha mantingut fins al 
2016. Cal dir però que entre 2009 i 2013 l’augment es va alentir lleugerament, però a 
partir 2013 les taxes d’increment han estat molt significatives. 
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Evolució de les places reglades comercialitzades en habitatges. 

Font: Registre d’establiments turístics (Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme) de 
29/03/2016 
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2.4 ESTACIONALITAT DE L’OFERTA TURÍSTICA  
Un dels factors més destacats associats a l’oferta turística és la seva estacionalitat, per 
aquest motiu es tracta el tema en el present apartat, a partir de les dades d’ocupació 
de l’oferta hotelera. 

Els percentatges d’ocupació de l’oferta hotelera mostren una tendència de relativa 
estabilitat durant els darrers anys. Tret dels anys 2009 i 2010 que les xifres baixaren 
del 40% d’ocupació, la resta d’anys presenten percentatges entorn al 42%. Per tant, si 
les dades d’ocupació es mantenen estables i les dades turistes i pernoctacions es van 
incrementant, aquest fet només es pot explicar pel fet que l’allotjament dels turistes 
crescuts aquests darrers anys s’ha d’haver realitzat en noves places comercialitzades, 
ja siguin les corresponents a ampliació dels establiments existents, ja siguin les 
corresponents a altres modalitats d’allotjament com el residencial. 
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Evolució de l’ocupació i tendència a Mallorca (2008-2015). Font: IBESTAT. Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta d’ocupació de hotelera (IBESTAT). 

 

La següent gràfica d’índex general de variació estacional (IGVE) resumeix el 
comportament de l’estacionalitat tipus per a l’illa de Mallorca, essent 1 la mitjana 
d’ocupació. Es tracta d’una corba que mostra com l’ocupació va augmentant de 
manera suau però constant des del més de gener i fins als mesos de temporada alta 
de juliol i agost, per després caure de manera més brusca a partir del mes d’octubre. 

Partint d’aquest índex es calcula l’índex de GINI que pren valors que poden oscil·lar 
entre 0 i 1, essent 0 l’absència d’estacionalitat i 1 la màxima estacionalitat. En el cas 
de l’illa de Mallorca el valor que pren l’índex de GINI és de 0,44, a partir de les dades 
d’ocupació utilitzades. 
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Índex general de variació estacional de l’oferta turística hotelera a Mallorca (2008-2015) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta d’ocupació de hotelera 
(IBESTAT). 
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Índex de GINI per zones com a mesura d’estacionalitat, a partir de l’ocupació de l’oferta 
turística hotelera a Mallorca (2008-2015). Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 

l’enquesta d’ocupació de hotelera (IBESTAT). 

Per zones, l’estacionalitat varia, essent inferior a Palma, Platja de Palma, Ponent i 
interior i superior a les zones de les badies del Nord, Llevant i Migjorn, tal com es pot 
veure a la gràfica dels índexs de GINI, valors més propers a 1 indiquen un major grau 
d’estacionalitat. En qualsevol cas s’ha de matisar que els resultats depenen de les 
dades de l’enquesta de l’oferta hotelera i que en alguns casos no hi ha dades per 
alguns mesos, a certs municipis i aquest pot ser motiu de distorsions. 
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3 RECURSOS TURÍSTICS 

3.1 PLATGES.  
Segons la informació de platges disponible a la CAIB, a Mallorca hi ha 2.444.002 m2 
corresponents a 276 platges. Aquesta superfície, juntament amb la capacitat en places 
calculada per l’illa de 1.419.970, dóna una ràtio de 1,72 m2 de platja per plaça. La 
majoria de les platges tenen accés directe des de les zones urbanes litorals, el 49.32% 
són platges urbanes i un 16,13% són platges semiurbanes.  

 
Tipus Núm. Superfície (m2) % 
Aïllada 118 844423 34,55% 
Semiurbana 48 394103 16,13% 
Urbana 110 1205476 49,32% 

Platges de Mallorca, segons tipus. Font: elaboració pròpia a partir de SITIBSA 2015 

 

Per composició, la major part de la superfície de les platges de l’illa és d’arena, 
representa més del 90% de la superfície de platges de Mallorca. 

 
Composició Superfície (m2) % 
Arena 2206474 90,28% 
Arena i Còdols 10572 0,43% 
Arena i Roques 120427 4,93% 
Arena, Còdols i Roques 3096 0,13% 
Còdols 13475 0,55% 
Còdols i Roques 41630 1,70% 
Roques 48328 1,98% 

Platges de Mallorca, segons composició. Font: elaboració pròpia a partir de SITIBSA 2015 

 

Quant a la distribució espacial, la major superfície de platges la trobam on hi ha els 
sistemes de platja principals, a les badies. Així el Sistema Territorial que té una major 
superfície de Platja és lògicament el de les Badies de Pollença i Alcúdia, seguit a molta 
distància per la Península de Llevant (amb platges com Cala Millor, Cala Agulla...), el 
Migjorn (amb la platja d’es Trenc i es Carbó) i Platja de Palma. 
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Percentatge de superfície de platges de Mallorca, per sistema territorial. Font: elaboració pròpia a 

partir de SITIBSA 2015 

Si s’analitza la superfície de places en relació a les places turístiques, es pot 
comprovar com  el Sistema territorial de Migjorn és aquell que té una ràtio més 
elevada (24 m2/plaça turística), es tracta d’un sistema territorial a grans platges sense 
zones turístiques annexes com es Trenc. Només dos altres sistemes territorials 
presenten valors per sobre de la ràtio de Mallorca, les Badies del Nord i la Serra de 
Tramuntana. La resta de sistemes tenen ràtios inferiors, i les més baixes corresponen 
a l’Àrea Metropolitana de Palma i la Costa de Llevant Sud. 

Ratio superfície de platges de Mallorca per plaça, per sistema territorial. Font: elaboració pròpia a 
partir de SITIBSA 2015 

 

Segons el control sanitari de les aigües de bany de les Illes Balears, de 2015, elaborat 
per la Direcció General de Salut Pública i Participació, la qualitat de les aigües de les 
platges de Mallorca era bastant bona. Els dos punts de mostreig amb qualitat 
insuficient segons l’informe es trobaven a les platges de Camp de Mar (Andratx) i Cala 
Egües (Santanyí).  

ST Superfície de platges Places en ET ETH 
Ràtio m2 

platja / plaça
Badies de Pollença i Alcúdia 896.211 63.664 34.998 9.08
Península de Llevant 352.163 62.561 15.961 4.73
Migjorn 270.356 4.677 6.566 29.44
Platja de Palma - Cap Blanc 218.680 45.574 8.292 4.42
Litoral de Ponent 202.658 65.586 7.770 4.41
Costa de Llevant-Sud 114.416 30.184 10.735 2.96
Serra de Tramuntana 72.989 5.143 6.926 7.21
Àrea Metropolitana 66.291 9.184 21.216 2.48
Total 2.444.002 286.573 112.464 6.12
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 Excel·lents Bones Suficients Insuficients Sense 
qualificar 

Punts mostreig (%) 97 (84%) 12 (10,5%) 4 (3,5%) 2 (2%) 0 

Resum de la qualitat de les aigües de bany a Mallorca. Font: control sanitari de les aigües de bany 
de les Illes Balears, de 2015 (la Direcció General de Salut Pública i Participació, Govern de les Illes 

Balears) 

 

3.2 RECURSOS SOCIOCULTURALS I D’OCI.  
Rutes cicloturístiques 
Des del Consell de Mallorca es promou un projecte que integra 16 rutes de diferents 
graus de dificultat i des de 4 centres emissors diferents: 

• C. Costa de Calvià. Les 4 rutes uneixen els principals centres turístics de la 
costa de Calvià i Andratx amb els nuclis d’interior i la Serra de Tramuntana 
meridional. 

o C1. Llogarets de Ponent. 

o C2. Els fars de Ponent.  

o C3. Les esglesietes de Ponent 

o C4. Serra de Tramuntana-Sud. 

• P. Platja de Palma. Aquestes rutes uneixen la platja de Palma amb la Serra de 
Tramuntana central al nord, amb l’interior de l’illa (el Pla) i fins a la comarca de 
Migjorn. 

o P1. Llogarets del Pla 

o P2. Fars de Migjorn. 

o P3. Ermites del Pla 

o P4. Serra de Tramuntana - Central 

• M. Badies de Cala Millor i Cala Rajada. Aquestes rutes abasten principalment 
tota la comarca de les serres de Llevant i en les de major dificultat es preveu 
l’accés a la Serra de Tramuntana. 

o M1. Llogarets de Llevant 

o M2. Fars de Llevant, 

o M3. Ermites de Llevant. 

o M4. Serra de Tramuntana – Central. 

• A. Badies d’Alcúdia i Pollença. Les rutes d’aquest centre emissor poden 
abastar l’interior de l’illa (Raiguer i Pla) i la part septentrional de la Serra de 
Tramuntana. 

o A1. Llogarets del Raiguer. 

o A2. Far de Formentor. 

o A3. Ermites del Raiguer 
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o A4. Serra de Tramuntana Nord.  
 

Rutes senderistes 
A l’illa de Mallorca hi ha dues gran rutes senderistes: 

• La ruta GR221 de la Ruta de Pedra en Sec. Llarg sender que enllaça l’extrem 
sud-occidental de la Serra de Tramuntana fins a l’extrem nord-est. Els seus 
valors naturals (paratge natural de la Serra de Tramuntana) i patrimonials 
(Patrimoni Mundial de la UNESCO) han convertit aquesta ruta en un dels 
principals reclams turístics de l’illa i la més freqüentada. Existeix una xarxa de  
refugis en funcionament al llarg de la ruta (Tossals verds, Muleta, Castell 
d’Alaró, Can Boi de Deià, Son Amer, Pont Romà de Pollença). 

• La ruta GR-222 d’Artà a Lluc. Surt del poble d’Artà, travessa el Parc Natural de 
Llevant, després es disposa pel litoral fins a Son Serra de Marina, a partir d’on 
s’endinsa cap a l’interior (Santa Margalida i Inca) i finalment segueix l’antic 
camí del Santuari de Lluc. 

 

Ports esportius 

Els ports a les Illes Balears s’organitzen en dues categories, els ports comercials i els 
ports esportius. Tant el nombre de ports esportius com els amarraments s’han 
mantingut relativament estables els darrers anys Les dades bàsiques dels ports 
esportius són les següents: 

 

  Ports 
esportius Amarraments

2006 45 14.635 

2007 45 14.329 

2008 45 14.270 

2009 47 14.669 

2010 47 14.663 

2011 47 14.704 

Evolució del nombre de Ports Esportius i amarraments 
Font: Estat del Medi Ambient 2014 

. 
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El litoral de Mallorca pateix una gran pressió en el número i en la superfície de clubs 
nàutics i amarraments. A les Illes Balears hi ha el 12% de tots els amarraments del 
Mediterrani (Diario de Mallorca 3/VII/2008), i Mallorca concentra el 71,60% de 
l’arxipèlag. Si es considera que la costa de Mallorca té una longitud aproximada de 
642 Km, es tendria una ràtio de 22 amarraments per cada Km de costa. 
  

Camps de Golf 

A Mallorca hi ha 19 Camps de Golf, la majoria dels quals, 12, es troben al ponent de 
l’illa, a l’àrea de Palma i Calvià, 2 a les Badies del nord, 4 a la península de Llevant 
entre Cala Rajada i Cala Millor, i 1 a la costa sud de Llevant. 

NOM POBLACIÓ 
Club de Golf Alcanada Port d'Alcúdia 
Golf de Andratx Port d'Andratx 
Real Golf de Bendinat Portals Nous 
Canyamel Golf Canyamel 
Capdepera Golf Capdepera 
Marriott's Golf San Antem East-West Llucmajor 
Golf Pollença Pollença 
Golf de Poniente El Toro - Cala Figuera 
Pula Golf Son Servera 
Golf Santa Ponsa I-II-III Santa Ponsa 
Son Muntaner Golf Palma 
Son Servera Golf Costa dels Pins 
Son Termes Golf S'Esgleieta 
Son Vida Golf Palma 
Vall d'Or Golf Portocolom 
Golf Puntiró Palma 
Golf Son Gual Palma 
Golf Maioris Maioris 
Golf Son Quint Palma 

Camps de Golf de Mallorca. Font: SITIBSA 2006 

 

Un dels principals problemes vinculats als camps de Golf és el consum d’aigua. A 
la versió definitiva del Pla Hidrològic aprovat a l’any 2013, s’aporta una estimació 
de la demanda d’aigua al sector agrícola, i s’aporten dades sobre consum dels 
camps de golf. Els camps de Golf a Mallorca consumeixen segons aquesta font 
6,67 Hm3/any. Cosa que representaria un equivalent al consum de 73.000 
habitants, amb unes ràtios de consum de 250 l/hab/dia. Es pot estimar que el 
consum, però en gran part (80%) és d’aigua depurada. D’acord amb l’article 4 de la 
Llei 12/1998, de 17 de novembre, de camps de golf, l’aigua utilitzada per reg de 
camps de golf ha de ser aigua depurada reutilitzada.  



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   49 
 

A part els camps de golf, són també uns grans consumidors de territori, segons els 
càlculs realizats actualment podrien ocupar al voltant de 1300 hectàrees. 
 

Finques públiques 

Segons dades proporcionades pel Consell de Mallorca, a l’illa hi ha 39 finques 
públiques amb una superfície de 14.647,17 hectàrees. La majoria d’aquestes finques 
formen part de la xarxa d’espais naturals de l’illa, i la titularitat correspon 
majoritàriament a Ajuntaments i al Govern de la CAIB. 

Per sistemes territorials, la Serra de Tramuntana concentra més de la meitat 
d’aquestes finques públiques, el 59,81%. Badies de Pollença i Alcúdia i Península de 
Llevant tenen superfícies de finques públiques considerables, però la resta de 
sistemes, tenen xifres molt baixes. 

Ajuntaments
34%

Consell  de 
Mallorca

10%

Govern de la 
CAIB
35%

Estatal
21%

 
Percentatge de superfície de finques públiques, segons titularitat. Font: Consell de Mallorca 

 
Sistema Territorial Hectàrees
Àrea metropolitana 52,11
Badies de Pollença i Alcúdia 3143,81
Costa de Llevant-Sud 96,14
Litoral de Ponent 274,17
Península de Llevant 2145,13
Pla de Mallorca 140,29
Raiguer 34,51
Serra de Tramuntana 8761,03

Superfície de finques públiques, per sistema territorial. Font: Elaboració pròpia a partir 
d’informació del Consell de Mallorca 
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Parcs aquàtics 

Hi ha quatre parcs aquàtics a l’illa, un a la platja de Palma, 2 a Magaluf, i el quart a 
Alcúdia, les tres principals destinacions pel que fa a nombre de places turístiques. 

 
 

3.3 PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT.  
L'illa de Mallorca té una superfície de 3.635 km2, i un perímetre d’aproximadament 555 
km. Cal destacar l'àmplia varietat de relleus, des de la zona muntanyosa abrupta de la 
Serra de Tramuntana (amb alguns cims que superen els 1.000 metres, sobretot el Puig 
Major amb uns 1.443 metres) a les àrees planes i depressives que només es troben a 
uns metres sobre el nivell del mar (Pla de Sant Jordi, Inca - Sa Pobla i Campos). 
Aquesta varietat també es reflecteix a la costa, on s’hi troben des penya-segats fins 
nombroses platges i cales. 

Estructuralment, l'illa es divideix en quatre zones principals: Serra de Tramuntana, 
Serres centrals, Serra de Llevant i les cubetes (Palma, Inca, sa Pobla, Campos i 
Manacor). 

Considerant els materials que la conformen, l'illa podria quedar dividida en tres grans 
zones calcàries: 

- Serra de Tramuntana i Serres de Llevant, formades per carst sobre calcàries i 
dolomies mesozoiques plegades. 

- Migjorn (que abasta la costa i la marina de Llucmajor, la depressió de Campos 
i el litoral de Santanyí, Felanitx, Manacor i Sant Llorenç), amb carst litoral 
sobre calcarenites del Miocè superior post - orogènic. 

- Eix central (des de la badia de Palma i costa de Calvià fins a la badia 
d'Alcúdia), amb materials quaternaris al·luvials no classificables. 

 

Des del punt de vista de la natura biòtica es podria sintetitzar que Mallorca la 
conformarien tres grans regions naturals: 

- La Serra de Tramuntana, situada al nord-oest, caracteritzada pels relleus més 
accidentats i el clima més humit de l’illa, i dominada per formacions boscoses 
d’alzines. 

- El centre i nord-nord-est, amb relleus menys accidentats que l’anterior (Serres 
de Llevant, serres centrals) i un clima més sec, dominat per alzinars i 
garrigues. 

- El sud, planes amb clima semiàrid, cobertes de màquia i garriga amb pins. 

 
Tot seguit, i a manera de síntesi, es fa una relació dels principals espais naturals de 
l’Illa de Mallorca. 
En relació a les zones humides la Direcció General de Recursos Hídrics disposa d’un 
inventari de les Illes Balears, elaborat per complir el mandat de la Llei d’Aigües. La 
majoria d’aquests espais es troben a les Badies de Pollença i Alcúdia (l’Albufereta o 
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s’Albufera). Es tracta d’espais d’elevat valor ambiental, sens dubte són les aus les que 
donen més importància a aquests llocs, per la quantitat i qualitat de les espècies aquí 
presents. L’activitat turística molt intensa en els entorns d’aquests espais constitueix  
una important amenaça pel manteniment d’aquests espais. 
 

 Superfície 
(ha)

Zones humides 2.716,55
Total 362.042,49
% 0,75

Percentatge de zones humides a Mallorca 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Recursos Hídrics 

 

Pel que fa a la superfície forestal de l’illa, d'acord amb les dades de l’Inventari 
Forestal Nacional (IFN4), la superfície forestal a Mallorca no arriba a el 42%, comptant 
també Cabrera.   

 
 Ús (%) 
Forestal arbrat 33,08

Forestal no arbrat 8,25

Total forestal 41,33

No forestal 58,67

Total 100,00

Percentatge d’usos forestals de Mallorca i Cabrera 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades IFN4 

 

De les formacions arbrades (amb més d’un 20% de cobertura arbòria) les espècies 
forestals dominants a Mallorca són les següents. 

 

 

Espècie dominant 
Illes Balears Mallorca i 

Cabrera 

Pinus halepensis (pi) 80.116,85 47.889,18 

Quercus ilex (alzina) 13.147,26 11.178,24 

Olea europaea (ullastre), 
Ceratonia siliqua (garrover), 
Arbutus unedo (arbocera) 

42.261,81 26.176,11 

Juniperus phoenicea (savina) 2.760,83 336,16 
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Mescla coníferes i frondoses 
autòctones 35.906,39 30.326,37 

Mescla de frondoses autòctones 5.639,16 3.981,24 

Mescla de coníferes autòctones 5.553,18 112,57 

TOTAL 185.385,48 119.999,87 

Especies dominants forestals. Superfície (ha) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades IFN4 

 

Quant als espais naturals protegits de Mallorca, s’ha de dir que des de 2007 no han 
sofert canvis, i a Mallorca representen el 18,72% de la superfície de l’illa. 

 
 Terrestre Mari Total % superfície terrestre 

Mallorca 67.831,76 9.828,26 77.660,02 18.72 

Superfícies dels espais protegits (ha) 
Font: Conselleria de Medi Ambient 

 
Quant als espais naturals protegits, a l’illa de Mallorca i Cabrera hi ha els que es 
relacionen al següent llistat: 
 

Figura Nom 
Parc Nacional Arxipèlag de Cabrera 
Parc Natural Albufera de Mallorca 
Parc Natural Modragó 
Parc Natural Sa Dragonera 
Parc Natural i 2 Reserves Naturals Llevant 
Reserva Natural Especial S’Albufereta 
Monument natural Ses Fonts Ufanes 
Monument natural Torrent de Pareis 
Paratge Natural Serra de Tramuntana 

Espais protegits de l’illa de Mallorca 
Font: Conselleria de Medi Ambient 

 

En total hi ha 1 parc nacional, 4 parcs naturals, 1 reserva natural especial, 2 
monuments naturals, 1 paratge natural, a més de 2 reserves naturals al Parc de 
Llevant. 

Cal destacar que molts d’espais protegits inclouen illots (Cabrera, Dragonera,  Serra 
de Tramuntana) o superfícies marines (Cabrera, Serra de Tramuntana). Això reflecteix 
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la singularitat quant a la importància del medi marí (i de la biodiversitat) als nostres 
illots. 

Pel que fa a les dades disponibles d’evolució del nombre de visitants dels espais 
naturals, s’ha de dir que són dispars, i en moltes ocasions amb manca de fiabilitat, 
major regularitat i actualització  de la informació continguda a les memòries anuals. No 
obstant això, en aquells casos que hi ha dades disponibles més fiables com s’Albufera 
o Cabrera, hi ha una important assistència que sembla incrementar-se a partir de 
2010. Per altra banda, sembla que els Parcs de Llevant i Mondragó tenen en canvi una 
menor freqüentació, però les dades són poc fiables. 
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Evolució de visitants en Espais protegits de l’illa de Mallorca 
Font: Conselleria de Medi Ambient 

 

En relació a Xarxa Natura 2000, a Mallorca hi ha 85 LICS i 35 ZEPA. Les superfícies 
combinades de LIC i ZEPA  en aquests moments per a l’illa de Mallorca són les 
següents: 

 
 Sup. 

Terrestre 
Sup. 
Marina 

Total 

Illes 
Balears 

114.936,03 106.195,18 221.056,06 

Mallorca 74.008,36 65.496,09 139.504,45 

Superfície de la Xarxa Natura 2000 de l’illa de Mallorca. En hectàrees 
Font: Conselleria de Medi Ambient 
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Al tractar-se d’una illa les àrees marines també revesteixen de gran importància, a 
Mallorca hi ha 5 Reserves  Marines. 
 

 
NOM SUPERFÍCIE 

(ha) 
Comentaris 

Reserva Marina de la Badia de 
Palma 

2.394 Té àrea de protecció especial 

Reserva Marina del Migjorn de 
Mallorca 

22.332 293 ha de protecció especial 

Reserva Marina de l’Illa del Toro 150  
Reserva Marina de les Illes 
Malgrats 

89  

Reserva Marina del Llevant de 
Mallorca 

5.900 1.900 de les quals foren 
declarades àrea de protecció 
especial o reserva integral 

TOTAL 49.601  

Reserves marines 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Agricultura i Pesca  
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3.4 PATRIMONI CULTURAL, HISTÒRICOARTÍSTIC I ETNOLÒGIC.  
El Pla territorial de Mallorca centrava la seva diagnosi i prognosi del patrimoni cultural, 
historicoartístic, bàsicament en dos focus d’atenció: els conjunts urbans i les rutes 
d’interès cultural. Per a l’anàlisi d’aquest punt es considera adequat aquest 
enfocament del PTI.  

A la seva normativa, el PTM proposava la delimitació d’una zona de centre històric o 
nucli antic, en els nuclis urbans tradicionals, per tal de conservar les tipologies i trames 
originals, així mateix però es referia a una sèrie de conjunts urbans que mereixien un 
tractament més detallat pels seus valors patrimonials. 

• Es proposaven revisions dels centres històrics ja declarats o incoats prèviament 
a l’aprovació del PTM. Entre aquests conjunts, hi havia els de: Valldemossa, 
Petra, Binissalem, Felanitx, Manacor. 

• Es proposaven nous conjunts històrics a delimitar pels seus valors patrimonials: 
Sóller, Campos, Santanyí, Sineu, Pollença, Llucmajor, Porreres. A part, també 
es proposaven nuclis de petites dimensions, llogarets que mantenen les seves 
característiques originals: Jornets, Ruberts i Biniali al municipi de Sencelles, 
ses Olleries, ses Coves i ses Alqueries al municipi de Santa Eugènia, Ullaró al 
municipi de Campanet, Galilea al municipi de Puigpunyent i Biniaraix al 
municipi de Sóller. 

• Es definia així mateix un altre grup de poblacions que tot i no tenir elements 
individualitzats d’alt valor històric i artístic, sí que conserven una empremta que 
cal conservar, com a conjunts urbans d’interès patrimonial: sa Pobla, Selva, 
Alaró, Algaida, Montuïri, Llubí o Santa Margalida. 

• Als anteriors s’afegien també els centres de Palma, que té una delimitació de 
Conjunt històric i Inca per la degradació del seu nucli antic.  

 

El PTM també suggeria rutes culturals, per tal de difondre la realitat patrimonial, tant 
als visitants forans com als habitants de Mallorca. Es definien diferents rutes i 
s’identificaven  per cada una d’elles les principals fites a considerar: 

 

• La ruta arqueològica pretenia donar valor a la gran densitat de jaciments 
arqueològics de l’illa, la majoria d’ells corresponents a l’edat del bronze. Les 
principals fites d’aquesta ruta eren les següents: 

 
Nom Municipi 
Poblat talaiòtic de Capocorb Llucmajor 
Poblat talaiòtic d’ets Antigors Ses Salines 
Basílica paleocristiana de Son Peretó Manacor 
Poblat talaiòtic de s’Illot Sant Llorenç des Cardassar 
Poblat talaiòtic de ses Païsses Artà 
Necròpolis de Son Real  Santa Margalida 
Monument prehistòric funerari de Son Bauló Santa Margalida 
Ciutat romana de Pollentia Alcúdia 
Necròpolis de Cala Sant Vicenç  Pollença 
Poblat talaiòtic d'Hospitalet Manacor 
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Talaiots de Son Fred Sencelles 
Santuari talaiòtic de Son Corró Costitx 
Poblat talaiòtic de Son Fornés Montuïri 

Fites de la ruta arqueològica del PTM 
Font: PTM 

• La ruta del gòtic. La repoblació de Mallorca posterior a la conquesta de 1229, 
coincideix amb aquest període artístic i per això en són molt presents les 
mostres. 

Palma constitueix el principal exponent, amb una mostra molt variada 
d’arquitectura religiosa (esglésies i convents), arquitectura civil pública, àulica i 
militar, i arquitectura civil privada. 

 
Nom Tipologia 
Catedral de Santa Maria, Santa Eulària, 
Sant Jaume, Santa Creu, Santa Fe, Sant 
Llorenç, la Sang. 

Esglésies 

Església i claustres de Sant Francesc, 
església de Santa Margalida, convent de 
Santa Clara. 

Convents 

Sa Llonja, Consolat de Mar (capella), Palau 
de l'Almudaina, Castell de Bellver, El 
Temple (recinte i capella), Palau Episcopal 
(capella, museu diocesà i pati), torres de 
Porto Pi. 

Arquitectura civil pública 

Carrer de la Pau (Can Weyler), carrer de 
Sant Gaietà , carrer de Martí Feliu, Can 
Serra. 

Arquitectura civil privada 

Fites de la ruta gòtic del PTM a Palma 
Font: PTM 

Altres elements de la ruta del gòtic, fora de Palma són: 

 
Nom Municipi 
Església de Castellitx Algaida 
Església de Sant Blai Campos 
Església del Roser Santanyí 
Església parroquial de Sant Miquel Felanitx 
Torre dels Enagistes, torre de ses 
Puntes i torre del Palau 

Manacor 

Torre habitatge de son Vives Sant Llorenç 
Parròquia de Santa Maria, església 
i antic convent de Santa Maria de 
Bellpuig. 

Artà 

església de Sant Joan Baptista i 
església de la Sang. 

Muro 

Recinte medieval emmurallat amb 
les portes de Sant Sebastià i de 
Xara, església de Santa Anna, 
antic hospital 

Alcúdia 

Església de Sant Miquel. Campanet 
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Parròquia de Sant Llorenç Selva 
Església del puig de Santa 
Magdalena 

Inca 

Església de Sant Jaume i restes 
de l'antic alcàsser reial 

Sineu 

Església de Sant Pere Escorca 
Església de Santa Llúcia Mancor de la Vall 

Fites de la ruta del gòtic del PTM 
Font: PTM 

 

• La ruta del Barroc. Mallorca disposa d’una representació extensa d’elements 
barrocs, atès que es tractà d’una època d’important floriment econòmic i 
cultural. 

 
Nom Municipi 
Església i claustre de Montisión, convent de la 
concepció, església de Sant Felip Neri, convent de 
Santa Teresa, església del Socors, església de 
Santa Catalina de Siena, església de Sant 
Antoniet, església dels Caputxins, església de la 
Missió, convent de les Caputxines, façanes del 
convent de Sant Jeroni, façana de l’Hospital de 
Sant Pere i Sant Bernat, oratori de Sant Elm, 
façana de Can Salas Menor, façana de Ses 
Carasses, Palau Episcopal, façana de 
l’Ajuntament, patis (entre ells cal destacar Can 
Olesa, Can Vivot, Can Marqués, Can Catlar, La 
Criança, Cal Marqués de la Torre, Can Oms, Can 
Bordils, Cal Marqués de Solleric, Can Belloto, Can 
Zagranada i Can Berga). Residència i jardins de 
Son Berga a Establiments. 

Palma 

Església parroquial, convent i claustre de la 
Soledat o dels Mínims i Ajuntament. 

Santa Maria del 
Camí 

Església parroquial Alaró 
Església parroquial Binissalem 
Jardins de Raixa, finca d'Alfàbia, església 
parroquial i llogaret d'Orient. 

Bunyola 

Residència de Sa Granja Esporles 
Cartoixa Valldemossa 
Església parroquial, Can Forcimanya Deià 
Santuari de Lluc Escorca 
Convent de Sant Domingo, convent dels Jesuïtes Pollença 
Església parroquial Sa Pobla 
Església parroquial Campanet 
Església de l’arxiprestat, església de Sant 
Domingo, església i claustre de Sant Francesc i 
convent de Sant Bartomeu 

Inca 

Església parroquial, convent del Mínims Sineu 
Església parroquial Lloret 
Església parroquial, oratori de Santa Creu Porreres 
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Convent de Sant Domingo Manacor 
Convent de Sant Agustí, església parroquial Felanitx 
Església parroquial, ermita de la Consolació Santanyí 
Església parroquial, convent del Mínims, façana de 
l’ajuntament 

Campos 

Convent de Sant Bonaventura Llucmajor 

Fites de la ruta del barroc del PTM 
Font: PTM 

 

• Finalment, des del PTM es proposa també una ruta dels castells que recorre 
les restes de les principals fortificacions medievals. 

 
Nom Municipi 
Palau Reial de l'Almudaina, castell 
de Bellver, llenç marítim de les 
murades renaixentistes amb els 
seus baluards extrems de Sant 
Pere i del Príncep, porta de 
l'Almudaina, mur del convent de 
Sant Jeroni, El Temple, porta de 
sa Gavella Vella de la Sal i part de 
l'antiga porta de Porto Pi 

Palma 

Porta Murada del recinte defensiu Santanyí 
Castell de Santueri Felanitx 
Castell de Capdepera Capdepera 
Almudaina Artà 
Recintes murallats Alcúdia 
Castell del Rei Pollença 
Castell d’Alaró Alaró 

Fites de la ruta dels castells del PTM 
Font: PTM 
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3.5 PAISATGE.  

La principal raó de ser del turisme és la producció de paisatge o, dit d'una altra 
manera, el principal recurs del turisme és el paisatge, més que el sol o les platges. 

Avui ja no resulta imprescindible insistir en aquesta estreta interdependència entre 
turisme i paisatge; hi ha un ampli acord al respecte. L'Organització Mundial de 
Turisme, la Secretaria d'Estat per al Medi Ambient, el Parlament Europeu, o els 
participants en qualssevol congres de Turisme, insisteixen en aquesta relació entre 
turisme i paisatge. 

En aquest sentit el paisatge s'ha de considerar un bé associat al producte turístic. I 
com el paisatge és un bé més escàs, i per tant es produeix una variació en la seva 
apreciació, els especialistes el consideren un bé econòmic. Podríem dir que es tracta 
d'un bé econòmic col·lectiu, ja que el seu gaudi (la natura, el paisatge agrícola ...), no 
és excloïble ni exclusiu, i el consum del mateix per un individu no disminueix la 
quantitat disponible per la resta de consumidors. No és excloïble perquè és per a tots, 
necessari i gratuït. No és exclusiu perquè no ha de ser per a uns pocs. En canvi és un 
bé escàs, i com bé econòmic escàs ha d'organitzar racionalment el seu ús. 

Però el paisatge és un bé lliure i públic, perquè ha estat produït per la naturalesa o per 
la col·lectivitat, incorporant en aquesta accepció el paisatge construït. Sempre que hi 
ha aquests béns públics se solen donar externalitats associades, efectes externs, que 
si són perjudicials seran negatives. Aquestes externalitats negatives provoquen a la 
llarga un cost social, una repercussió diferida que haurà d'abonar en conjunt la pròpia 
societat. 

Normalment en el procés d'elaboració d'un producte industrial tendeixen a produir-se, 
com hem comentat abans, externalitats negatives que afecten a tercers (fums a 
l'atmosfera, contaminació per abocaments a les conques ...) i que no produeixen 
implicacions directes en el producte elaborat. Cal tenir en compte que, no obstant això, 
no es podrien produir aquests elements negatius si a la llarga afectessin a la pròpia 
indústria, perquè aquesta deixaria de ser competitiva. 

I això és el que aparentment es produeix a la indústria turística, aquestes externalitats 
negatives en l'elaboració del producte turístic (congestió dels àmbits turístics, 
destrucció o degradació del paisatge, qualitat de les aigües ...), que afecten la qualitat 
del que s'ofereix als turistes, i al mateix temps, als residents de l'àrea.  

Però, com explicar aquesta paradoxa? 

De fet, aquesta paradoxa pot ser producte en molts casos de la multiplicitat 
d'interessos que es produeixen sobre el territori, interessos fonamentals i 
contraposats, de les empreses turístiques, de serveis o constructores, dels 
consumidors. És obvi que la degradació no interessa a l'hoteler, al operador turístic o 
al prestador de serveis, que es veuen perjudicats en el seu negoci. 

Però en canvi no perjudica directament al constructor de carreteres o al promotor 
immobiliari, que desapareixen després de la seva intervenció. 

La degradació d'un territori turístic guarda una relació directa amb aquesta 
contraposició. Al seu torn afecta la rendibilitat de les empreses, la mateixa valoració de 
l'oferta turística (menor capacitat adquisitiva dels visitants, menor afluència, estada 
mitjana, inversió...). 
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En aquestes circumstàncies resulta recomanable, o fins i tot imprescindible, l'adopció 
de mesures correctores de divers tipus, i entre elles, les que assegurin un ús correcte 
del recurs paisatge, el seu manteniment i, si escau millora, incidint, si és possible en la 
conducta dels agents, a fi de que tinguin en compte el cost de producció i conservació 
d'aquest recurs. 

Es podria doncs considerar com a objectiu la retribució del recurs paisatge, no tant la 
seva valoració monetària, pretensió vana conceptualment, com recalquen diversos 
estudis relatius a la valoració dels beneficis i costos ambientals. Sí, en canvi, la seva 
retribució, directament o indirectament, mitjançant diversos mecanismes (regulació 
administrativa, pacte, transferències ...). 

Unitats de paisatge 
L’illa de Mallorca compta amb un patrimoni paisatgístic singular i molt divers, 
especialment tenint en compte la seva dimensió reduïda al tractar-se d’un territori 
insular. El seu paisatge mediterrani es veu enriquit per la seva estructura 
geomorfològica amb elements molt contundents  com són la Serra Tramuntana, les 
Serres de Llevant, les grans Badies del Nord i del Sud de l’illa, el Pla i altres fites 
singulars com són el massís de Randa. Per altra banda, cal ressaltar la presència de 
microtopografies que diversifiquen encara més les estructures paisatgístiques de l’illa 
creant múltiples patrons. Aquesta diversitat es veu reflectida també en la identitat que 
s’ha construït al voltant de les particularitats territorials i les dinàmiques tant històriques 
com a recents que han marcat l’illa de manera global i també local. 

El Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM 2004) classifica la diversitat paisatgística 
insular en nou unitats de paisatge i aquestes són, alhora, resultat de l’agregació de 
42 peces menors que tenen un paisatge més definit i concret. 
 

- UP1 Serra Nord i la Victoria. El PTI distingia en aquesta unitat tres zones 
segons l’altura (culminal, mitjana i litoral) i tres zones segons la situació 
geogràfica  (nord, centre, sud). La qual cosa donava lloc a 9 subunitats.  

Litoral nord: Formentor, Cala de Sant Vicenç, Cap Pinar (La Victòria).  

Litoral centre: Cala Tuent, Port de Sóller, Port de Valldemossa.  

Litoral sud: Banyalbufar, Port d’Andratx, sa Dragonera.  

Mitjana nord: Vall d’en March, Ternelles, Vall de l’Aixarell.  

Mitjana centre: Lluc, embassaments, Valldemossa.  

Mitjana sud: Esporles, Puigpunyent, Galilea.  

Culminal nord: Tomir, Puig Roig, Puig Caragoler.  

Culminal mitjà: Puig Major, Massanella, l’Ofre.  

Culminal sud: Teix, Serra de Planissi, Galatzó.  

- UP2 Xorrigo, Massís de Randa, Part Sud de les Serres de Llevant i Puig de 
Bonany. Aquesta unitat, definida pel PTI, abasta les zones muntanyoses que 
ocupen la part central de l’illa, des de Xorrigo a Ponent, passant pel Massís de 
Randa i Bonany al pla, fins a Sant Salvador i Santueri a llevant. 
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- UP3 Badies del Nord. Aquesta unitat paisatgística quedava definida per les 
badies de Pollença i Alcúdia. Estenent-se des del torrent de na Borges al sud-
est fins al Port de Pollença al nord-oest. Es tracta d’una unitat litoral amb 
importants centres turístics (Port de Pollença, Port d’Alcúdia, Can Picafort) que 
a la vegada inclou les dues principals zones humides de l’illa s’Albufereta i 
s’Albufera. 

- UP4. Badia de Palma i Pla de Sant Jordi. Aquesta unitat definida en el pla 
territorial inclou àrees molt urbanitzades, tant al litoral com a l’interior (a l’àrea 
metropolitana de la ciutat). Al litoral i als dos costats de la ciutat hi ha els 
centres turístics de Calvià i de la Platja de Palma. A la part central de la badia 
es troba el nucli antic i amb zones com el Passeig Marítim, Terreno, 
Molinar/Cala Gamba, que presenten exemples d’arquitectura anterior al 
turisme de masses que comença als anys seixanta. Cap a l’interior es troben 
l’eixample de la ciutat, fins a la via de cintura, així com les àrees suburbanes i 
polígons industrials a una franja exterior a aquesta via de cintura. En aquesta 
àrea suburbana s’hi troben pobles dormitori com Gènova, sa Vileta, Son Roca, 
Son Sardina, Son Espanyol. Finalment, integra aquesta unitat el Pla de sant 
Jordi, zona de cultius intensius i hortes. 

- UP 5 Península d’Artà. Aquesta unitat queda integrada per tres àmbits: les 
muntanyes d’Artà, dominades per càrritx i pràcticament sense masses 
arbòries, al centre l’àrea plana d’Artà i voltants amb les principals poblacions 
tradicionals i terres de conreu, i a la costa a l’est, el litoral turístic.   

-  UP6 Llevant. Aquesta unitat recull la costa de oriental i les serres de Llevant 
de menor altura. Al litoral hi ha importants centres turístics com Cala Millor, 
Cala d’Or, Cales de Mallorca... entre espais litorals naturals que es conserven 
verges. Cap a l’interior hi ha entorns rurals amb llogarets com Son Carrió o 
Son Macià, i nuclis més grans com Sant Llorenç o Felanitx. El gran centre urbà 
de la UIP és Manacor. 

- UP7 Migjorn. Conserva importants zones litorals naturals com es Trenc, Cap 
de ses Salines o Mondragó. Els centres turístics són més petits que a altres 
indrets i alguns principalment residencials (s’Estanyol, sa Ràpita, Colònia de 
Sant Jordi, Cala Santanyí. Cap a l’interior de la unitat es poden distingir dues 
subunitats la Marina de Llucmajor (zona extensa de vegetació natural, 
principalment arbustiva) i les zones rurals entorn als pobles de Llucmajor, 
Campos, Santanyí i ses Salines. 

- UP8 Raiguer. Integra des de la falda meridional de la Serra de Tramuntana 
fins a zones més planes al sud de les poblacions (Santa Maria, Consell, 
Binissalem...). Aquesta unitat integra també l’Horta de Muro i sa Pobla i el gran 
centre urbà d’Inca. 

- UP9 Pla. Constitueix un paisatge rural homogeni a l’interior de Mallorca. Es 
distingeix una àmbit al nord dominat pel cultiu d’arbres de secà (Santa 
Eugènia, Sencelles, Costitx, Llubí...) i un altre al sud dominat per argiles 
blanques apropiades pel conreu de cereals (Algaida, Porreres, Petra, Santa 
Margalida, Sineu...). 

El plànol d’ordenació 3 del PTIM, d’Integració i planejament coherent, recull la 
delimitació de les 9 unitats de paisatge i defineix dos graus de valoració paisatgística 
del territori: un Alt, molt alt i extraordinari, i un altre Moderat. En termes generals, tota 
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la franja litoral tant agrícola com natural, té un grau de valoració alt, molt alt i 
extraordinari, al igual que tot el territori de la Serra de Tramuntana, a excepció 
d’algunes valls agrícoles interiors. També es considera de valor alt el paisatge natural 
en relleu de les Serres de Llevant, Massís de Randa, Puig Bonany i Turons de Pòrtol 
fins les Costes de Xorrigo. El paisatge agrícola planer de l’interior de l’illa, es considera 
de valor paisatgístic moderat, alternat amb algunes àrees de valor alt, molt alt i 
exepcional, que es corresponen amb part de les planes agrícoles dels nuclis de 
capçalera i les microtopografies del Pla.  

En termes generals, sembla que el valor més elevat s’assigna per una banda, als 
àmbits més naturals de l’illa, però per l’altre, a aquells espais més exposats o més 
vulnerables davant les dinàmiques del seu entorn, com la franja litoral o l’àmbit rural al 
voltant dels principals nuclis.  

 
Integració paisatgística i planejament coherent 

Font: Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM 2004) 
 

Cal esmentar també les unitats i tipus de paisatge de Mallorca segons l’Atlas de los 
paisajes de España (MMA 2003), que defineix 5 unitats, resultat de l’agregació de 21 
peces menors: 
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- Serres Bètiques Mallorquines 

 Serra de Tramuntana Oriental 
 Serra de Tramuntana Occidental i Serra de na Burguesa 
 Litoral turístic oriental de la Serra de Tramuntana 
 Serres d’Artà 
 Serres de Llevant meridionals 
 Litoral turístic de la serra de Llevant 
 Massís de Randa-Galdent 
   

- Plans interiors de Mallorca 

 Plans del Raiguer 
 Es Pla 
 Plans de Manacor i Felanitx 
 Plans de Llucmajor 
  

- Plans litorals de Mallorca 

 Marina Meridional de Llucmajor 
 Depressió de Campos 
 Marina de Santanyí 
 Marina de Llevant 
  

- Badies de Mallorca 

 Badia i Pla de Palma 
 Badia i Pla d’Alcúdia 
 Badia de Pollença 
  

- Illes Menors i Illots Baleàrics  

 Sa Dragonera 
 Arxipèlag de Cabrera 
 Illots Mallorquins 
 
Quant a la identificació i definició de les unitats de paisatge del present PIAT, 
s’han creuat diferents variables com són la forma física del territori, els usos i cobertes 
del sòl, els assentaments, les infraestructures, les dinàmiques del territori i els trets 
identitaris més reconeguts de l’illa. Pel que fa al cas de la Serra Tramuntana, donada 
la seva singularitat i complexitat, s’ha fet servir part de la proposta d’unitats de 
paisatge recollides a la Publicació “Proyectar el Territorio de un Paisaje cultural. La 
Serra de Tramuntana, parque territorial” (UPC 2009). 

A partir d’aquesta primera aproximació metodològica, i amb l’objectiu de delimitar les 
unitats en coherència amb la realitat turística-territorial de l’illa, es van introduir també 
els següents criteris: 

- Diferenciar el caràcter paisatgístic del litoral. 

- Identificar àmbits turístics homogenis. 

- Vincular els recursos turístics i paisatgístic principals d’un àmbit turístic dintre de la 
mateixa unitat. 
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- Delimitar unitats independents per a les principals conurbacions i zones turístiques de 
l’illa. 

- Incorporar l’entorn immediat de segona línia pel que fa als fronts litorals més 
urbanitzats. 

- Identificar els patrons de contrast dels paisatges aparentment més homogenis, per tal 
de reconèixer les diferents unitats que el conformen.  

Com a resultat final es delimiten 46 unitats de paisatge a les quals cal afegir, 
l’Arxipèlag de Cabrera i Sa Dragonera, les quals es consideren unitats paisatgístiques 
independents per la seva condició d’insularitat. Aquestes unitats de paisatge 
representen el marc de referència, o l’àmbit d’influència, pel que fa a les estratègies 
d’intervenció dels diferents àmbits turístics que seran objecte del Pla (vegeu plànol I-
6.2). 

1- Península de Formentor  

2- Vall de Pollença 

3- Litoral turístic de Pollença  

4- Muntanyes d’es Cap Pinar 

5- Horta de Sa Pobla 

6- Litoral turístic d’Alcúdia 

7- Corredor de Binicabell – Son Bauló – Son Real – Na Borges 

8- Península d’Artà i Serra de Calicant 

9- Planes d’Artà 

10- Cales de Llevant Nord 

11- Litoral turístic de Cala Millor 

12- Pla de Manacor i Felanitx 

13- Serres de Llevant Sud 

14- Cales de Llevant Central 

15- Ses Salines – Llevant Meridional 

16- Cap de Ses Salines 

17- Litoral turístic Platja d’es Trenc 

18- Depressió de Campos 

19- Marina de Llucmajor 

20- Pla de Llucmajor 

21- Turons de Pòrtol - Costes de Xorrigo 

22- Pla de Sant Jordi 

23- Litoral turístic Platja de Palma 

24- Litoral Molinar-Coll d’en Rabassa 

25- Ciutat compacta 
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26- Ciutat fragmentada 

27- S’Horta de Dalt 

28- Serra na Burguesa 

29- Litoral turístic Badia de Palma Ponent 

30- Plana de Son Ferrer – Son Bugadellles 

31- Cap de Cala Figuera 

32- Litoral turístic Cales de Ponent 

33- Valls agrícoles de Andratx-Calvià 

34- La Trapa-es Galatzó 

35- Estellencs-Deià 

36- Fonts de Palma  

37- Vall de Sóller 

38- Vall d’Alaró-Orient 

39- Cims de Mallorca 

40- Litoral Nord  

41-Raiguer de Muntanya 

42- Samontà d’es Raiguer 

43- Raiguer d’es Pla 

44- Corredor Santa Eugenia-Muro 

45- Massís Central 

46- Es Pla central 

 
Incidència del Turisme en la transformació del paisatge 
Pel que fa a l’evolució del paisatge de l’illa, l’activitat agrícola tradicional ha transformat 
i configurat de manera transcendent el seu paisatge al llarg dels segles. De fet, gran 
part dels elements paisatgístics més valorats deriven d’aquesta activitat: les marjades, 
les infraestructures hidràuliques, la forma del parcel·lari, les rutes i els camins rurals, 
les cases de pagès, les possessions, etc. No obstant això, al llarg de l’historia més 
recent, podríem dir que la pressió de l’activitat turística (inclòs el turisme residencial) 
ha generat grans transformacions en el paisatge de l’illa, amb grans impactes, molt 
especialment a la franja litoral, tot i que les noves dinàmiques que s’estan generant al 
voltant del turisme, tant per la millora de la mobilitat  com per les noves formes 
d’allotjament, fan que aquesta pressió comenci a tenir efecte també cap als paisatges 
de l’interior de l’illa.  

En aquest sentit, la valoració de les fragilitats paisatgístiques s’entenen a partir de la 
proliferació irracional i fora d’escala dels fenòmens turístics com a una interferència al 
territori. Per tant, les fragilitats del paisatge de Mallorca es troben en aquells llocs on 
s’han produït interferències sobre les dinàmiques que fan possible la configuració d’un 
paisatge determinat, normalment valorat per les seves condicions naturals, històriques, 
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estètiques i/o socials. Així doncs, a més de les fragilitats visuals que aquests fenòmens 
generen sobre els paisatges percebuts donada l’alteració de les seves qualitats 
harmòniques, podríem reconèixer també diverses fragilitats en la configuració del 
paisatge, derivades de l’activitat turística. Pel que fa al turisme litoral, de caràcter 
massiu, vinculat molt especialment al boom dels 70, podem assenyalar les següents: 

- Conurbacions turístiques que actuen com a barrera entre el paisatge litoral i el 
paisatge de l’interior. 

- Alteració geomorfològica del litoral penya-segat amb vessants totalment edificades. 

- Assentaments o instal·lacions turístiques litorals situades sobre paisatges dunars, 
zones humides o desembocadures de torrents.  

- Instal·lacions i equipaments turístics, aparcaments inclosos, en espais d’alta 
sensibilitat ambiental com són els espais protegits o el litoral verge, posant en perill el 
paisatge tant per la seva implantació com per la pressió dels fluxos generats.  

- Abocaments dins la mar, per la saturació d’infraestructures en temporada alta, amb 
conseqüències sobre el paisatge marí, especialment pel que fa als boscos de 
posidònia... 

Quant a les noves formes de turisme emergent, com són les estades turístiques en 
habitatges, amb un increment molt significatiu durant els darrers anys, podem destacar 
noves problemàtiques que incideixen sobre el paisatge, generant nous focus d’alarma 
principalment a l’interior de l’illa. Factors com la seva ubicació en entorn rurals o en 
trames extensives urbanes d’un elevat consum territorial i altres condicions del 
fenomen com la difusió de l’oferta arreu del territori, i la mobilitat obligada que 
comporta en la majoria de casos, suposen una incidència directa en el paisatge a més 
de la petjada ecològica significativa. Entre les principals fragilitats paisatgístiques 
podem destacar aquelles vinculades al sòl rústic davant la tendència en augment i no 
controlat del fenomen, tot i que s’ha de dir que es tracta de dinàmiques que ja fa 
dècades que existeixen en el camp mallorquí i que s’estan agreujant amb les noves 
modalitats de turisme: 

- Paisatges agrícoles periurbans, fragmentats per la presència d’edificació 
difusa no vinculada a l’activitat agrícola, derivant per exemple en un increment 
de cultius abandonats, amb la conseqüent degradació del paisatge tradicional. 

-  Substitució dels elements tradicionals per instal·lacions alienes com piscines i 
tanques en lloc de safareigs i marjades... 

- Pressió sobre infraestructures que configuren el paisatge tradicional no 
dimensionades per a l’afluència turística: camins rurals, pous, etc. amb la 
conseqüent alteració de la seva configuració... 

Davant aquestes alarmes o fets, cal formular les estratègies o mecanismes de 
regulació, contenció o compensació que permetin articular aquestes noves formes de 
turisme amb la posada en valor del paisatge propi de Mallorca per tal d’evitar 
conseqüències com les que ha patit el paisatge litoral de l’illa.  
 
Pressió turística sobre el paisatge 
  
Pel que fa a la pressió turística del paisatge en termes d’afluència i freqüentació, no 
hi ha dades objectives que siguin homogènies arreu del territori insular per tal de 
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mesurar el seu impacte. Per aquest motiu, a partir de la informació de la web  
“Panoramio”, s’ha fet una anàlisi estimativa de la freqüentació d’espais de l’illa segons 
el nombre de fotos/km2, interpretant que els indrets amb una major concentració de 
fotografies són els més freqüentats i per tant poden patir una major pressió (ja sigui 
per part de turistes o residents). A partir dels resultats obtinguts, reflectits al plànol de 
Diagnosi D-6 “Diagnosi de la pressió sobre recursos turístics” es fa una valoració 
general de la pressió sobre els paisatges de l’illa en termes de freqüentació, i 
seguidament es realitza una estimació del que representa aquesta pressió sobre els 
paisatges que es troben dintre d’espais naturals protegits.  
  
A grans trets, cal destacar la concentració de visites al llarg de la franja litoral de l’illa, a 
la Serra de Tramuntana i al centre de Palma ciutat. La majoria de nuclis d’interior 
també presenten una certa rellevància de visites principalment Pollença, Artà, 
Manacor, Felanitx, Sineu, Inca i Andratx. 
  
Segons aquests resultats, els paisatges més pressionats en termes de freqüentació 
coincidirien fonamentalment amb l’entorn de totes les zones turístiques del litoral, 
afegint a més els paisatges aïllats de la platja d’es Trenc i del Cap de Ses Salines. Pel 
que fa als punts neuràlgics de la Serra de Tramuntana cal assenyalar la Península de 
Formentor, principalment el mirador des Colomer, la Platja de Formentor i el Cap de 
Formentor; i tot l’àmbit central de la Serra on cal destacar l’entorn de marjades i vinyes 
de Banyalbufar, els paisatges vinculats a la ruta de miradors de l’Arxiduc Lluis 
Salvador, entre Valldemossa i Deià, amb una afluència significativa en el mirador de sa 
Foradada, les cales aïllades de Cala Tuent Sa Calobra i el Torrent de Pareis. Cap a 
l’interior de muntanya cal assenyalar el Barranc de Biniaraix, el paisatge dels pantans 
Pla de Cúber i es Gorg Blau i l’entorn del Monestir de Lluc. Vinculats a les Valls, tot i 
que amb una menor incidència, cal mencionar el paisatge del Torrent de Coanegra i el 
Salt d’es Freu. Tots aquests paisatges formen part de l’àmbit millor connectat per les 
rutes senderistes, especialment la Ruta de Pedra en sec, malgrat que la mobilitat en 
vehicle privat és un dels factors de pressió més rellevant sobre tot aquest territori. Pel 
que fa a l’interior de l’illa, segons els resultats obtinguts, cal assenyalar el Puig de 
Randa i el Puig de Sant Salvador, com els entorns aïllats més freqüentats, tot i que en 
termes generals, es el territori que presenta menys visites, a excepció dels seus nuclis. 

Quant als paisatges en espais naturals protegits, no cal redundar sobre la pressió 
que pateixen tant el Paratge Natural Serra de Tramuntana, com els Monuments 
Naturals Torrent de Pares i Ses Fonts Ufanes tenint en compte el que s’ha exposat 
prèviament. Sí que cal incidir en la pressió significativa del Parc Natural Mondragó, 
particularment pel que fa a la franja litoral, vinculada a les platges aïllades de Cala 
Mondragó i s’Amarador. El Parc natural compta amb un aparcament habilitat com a 
punt d’arribada, des d’on s’accedeix a les platges a peu i als diferents itineraris de 
senderisme.  

Cal destacar també la pressió que pateix el Parc Natural de l’Albufera de Mallorca. La 
bona accessibilitat, l’adaptació d’itineraris dintre de l’espai natural i la seva proximitat a 
la zona turística de platja de Muro, son factors determinants. És diferent el cas de la 
Reserva Natural Especial de S’Albufereta, la qual presenta una pressió menys 
significativa en termes de freqüentació, tot i que la implantació d’instal·lacions 
turístiques dintre del seu àmbit ha suposat una alteració important en la seva 
configuració paisatgística. 
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El Parc Natural i les dues Reserves de Llevant presenten una menor pressió. 
Condicions com la seva topografia i la comunicació poc directe amb les zones 
turístiques de l’entorn poden actuar com a mecanismes dissuasius.  Finalment, el 
factor d’insularitat del Parc Nacional de Cabrera i del Parc Natural Sa Dragonera, 
juntament amb altres condicions de restricció, suposen una menor pressió de visites 
respecte a altres espais naturals protegits de l’illa, tot i que la pressió del paisatge 
litoral sí que es pot arribar a considerar molt significativa per l’afluència 
d’embarcacions. 
 

Potencialitats del paisatge com a eix vertebrador de les intervencions en àmbits 
turístics 
En relació a les potencialitats del paisatge, s’aposta per la identificació dels elements o 
estructures paisatgístiques que poden influir positivament en la posada en valor dels 
àmbits turístics de l’illa, mitjançant la diversificació dels recursos, la generació de 
sinergies positives amb el seu entorn i la millora dels aspectes més conflictius derivats 
de la mateixa zona en termes de saturació, degradació, etc. En aquest sentit, cal 
contemplar: 

- Estructures paisatgístiques a prioritzar com són els connectors ambientals (torrents) 
entre litoral i muntanya o corredors paisatgístics agrícoles o forestals, tant per posar en 
relació diferents tipus de paisatge i afegir-hi nous valors com per enriquir la 
configuració de paisatges de baixa qualitat. 

- Valors singulars siguin estètics, ecològics, productius, socials o d’altre tipus que 
calgui destacar dintre d’uns determinats tipus de paisatges com a elements o 
configuracions singulars. 

- Paisatges de transició que permetin assolir la pressió que existeix en paisatges més 
vulnerables o que es troben en risc per la seva elevada sensibilitat ambiental. 

A les fitxes de diagnosi dels diferents Sistemes Turístics Territorials s’identifiquen 
aquelles potencialitats que s’estimen més importants, així com les principals fragilitats 
existents o d’alarma que cal afrontar davant el Turisme. 

 
 

 
 



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   69 
 

3.6 OFERTA COMPLEMENTARIA  
Segons dades disponibles del Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 
29/03/2016), a Mallorca existien 9.084 establiments d’oferta complementària, això és, 
restaurants, bars, cafeteries i altres similars (incloses discoteques). Segons el mateix 
registre el nombre de places als establiments indicats era de 538.138, xifra superior al 
total de places turístiques, tot i que s’ha de tenir en compte que aquests establiments 
no només donen servei a la població forana, sinó també a la resident. 
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Oferta complementària. Percentatge d’establiments i places en establiments, segons tipologia. 
Font: Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016) 

 

El percentatge major, tant d’establiments com de places és el corresponent a la 
tipologia de restaurant. De fet els restaurants representen el 51,45% de les places de 
l’oferta complementària 

 

Per municipis, aquells que tenen un major volum d’oferta complementària són aquells 
que tenen zones turístiques i Palma. No obstant això, si s’analitza l’oferta 
complementària relacionada amb les places residencials i turístiques (habitatges * 2.5 
+ places turístiques) es pot comprovar com hi ha municipis que tenen unes ràtios 
superiors. Els municipis de la Serra presenten unes ràtios superiors d’oferta 
complementària comparada amb les seves places, i també municipis eminentment 
turístics com els de les badies del nord, Calvià, Son Servera, Capdepera, Santanyí o 
ses Salines. 

 
 Establiments 

MUNICIPI Bars Cafeteries 
Bars 
Cafeteries Restaurants Altres Total 

ALARÓ 9 6 1 15 1 32
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ALCÚDIA 122 108 9 204 1 444
ALGAIDA 8 5 0 18 0 31
ANDRATX 47 21 7 88 0 163
ARIANY 2 0 0 1 0 3
ARTÀ 20 14 2 42 1 79
BANYALBUFAR 4 1 0 8 0 13
BINISSALEM 23 3 1 14 0 41
BÚGER 2 0 0 1 0 3
BUNYOLA 6 3 1 32 2 44
CALVIÀ 230 250 36 438 0 954
CAMPANET 7 0 0 3 0 10
CAMPOS 30 21 5 43 2 101
CAPDEPERA 72 63 4 142 1 282
CONSELL 5 5 2 3 0 15
COSTITX 4 0 0 2 0 6
DEIÀ 5 4 1 17 1 28
ESCORCA 6 1 0 13 0 20
ESPORLES 6 5 0 13 2 26
ESTELLENCS 3 1 1 5 0 10
FELANITX 65 20 11 71 1 168
FORNALUTX 2 1 0 6 1 10
INCA 73 46 6 43 1 169
LLORET 3 0 0 3 0 6
LLOSETA 12 3 1 4 0 20
LLUBÍ 6 2 0 3 0 11
LLUCMAJOR 67 36 12 109 0 224
MANACOR 158 113 13 152 0 436
MANCOR 5 0 0 2 1 8
MARIA 6 2 0 3 0 11
MARRATXÍ 38 32 8 59 0 137
MONTUÏRI 8 1 0 14 0 23
MURO 27 14 1 38 0 80
PALMA 1621 730 190 1171 0 3712
PETRA 9 1 1 5 1 17
POLLENÇA 70 46 16 158 0 290
PORRERES 13 10 0 8 0 31
PUIGPUNYENT 1 4 0 9 2 16
SA POBLA 38 16 4 22 0 80
SANT JOAN 8 0 0 4 1 13
SANT LLORENÇ 74 66 3 78 0 221
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SANTA EUGÈNIA 2 3 0 4 0 9
SANTA 
MARGALIDA 56 53 1 82 1 193
SANTA MARIA 13 3 2 16 0 34
SANTANYÍ 70 50 5 162 0 287
SELVA 9 3 1 4 0 17
SENCELLES 9 0 0 5 2 16
SES SALINES 44 20 1 46 0 111
SINEU 7 5 2 19 0 33
SÓLLER 45 28 4 82 0 159
SON SERVERA 23 71 1 110 0 205
VALLDEMOSSA 8 4 1 18 1 32
VILAFRANCA 7 5 0 6 0 18
Total 3208 1899 354 3600 23 9085

Oferta complementària. Establiments segons tipologia per municipis. Font: Registre 
d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016) 

 

 

MUNICIPI 
Total de 
places BAR 

BAR-
CAFETER CAFETERIA

OFERTA 
COMP RESTAURANT

ALARÓ 1834 325 24 275 1 1209
ALCÚDIA 28173 5125 759 5325 2 16962
ALGAIDA 2792 239  365  2188
ANDRATX 8700 1824 376 1081  5419
ARIANY 250 50    200
ARTÀ 4252 722 70 779 0 2681
BANYALBUFAR 682 138  34  510
BINISSALEM 2607 924 36 170  1477
BÚGER 130 50    80
BUNYOLA 5040 269 76 168 50 4477
CALVIÀ 64104 12102 3441 13060  35501
CAMPANET 486 278    208
CAMPOS 6012 1896 244 940 1 2931
CAPDEPERA 19774 3261 1275 3929 25 11284
CONSELL 825 209 72 286  258
COSTITX 269 114    155
DEIÀ 1377 178 47 258 0 894
ESCORCA 1331 194  15  1122
ESPORLES 1431 184  254 50 943
ESTELLENCS 449 88 76 50  235
FELANITX 9603 2428 516 1913 92 4654
FORNALUTX 393 95  26 25 247
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INCA 9998 2938 234 2590 30 4206
LLORET 490 111    379
LLOSETA 906 536 46 125  199
LLUBÍ 474 218  89  167
LLUCMAJOR 17358 3336 385 2148  11489
MANACOR 24950 6395 708 5454  12393
MANCOR 300 212   0 88
MARIA DE LA 915 292  98  525
MARRATXÍ 10812 2662 568 1270  6312
MONTUÏRI 2033 329  124  1580
MURO 6141 1256 29 1007  3849
PALMA 197624 64147 10652 39877  82948
PETRA 920 346 38 146 0 390
POBLA (SA) 4046 1200 220 638  1988
POLLENÇA 18773 3311 757 2344  12361
PORRERES 1368 544  450  374
PUIGPUNYENT 1031 30  291 165 545
SES SALINES 5703 1680 27 863  3133
SANT JOAN 1037 345   0 692
SANT 
LLORENÇ 11742 3097 61 3747  4837
SANTA 
EUGÈNIA 422 60  110  252
SANTA 
MARGALIDA 13275 2865 99 3323 50 6938
SANTA MARIA 2366 711 122 76  1457
SANTANYÍ 16565 3039 252 2888  10386
SELVA 873 359 60 188  266
SENCELLES 733 296   100 337
SINEU 1830 229 52 391  1158
SÓLLER 8288 1489 132 1482  5185
SON SERVERA 13280 2176 106 4276  6722
VALLDEMOSSA 2000 481 46 290 25 1158
VILAFRANCA 1371 205  228  938
Total 538.138 135.588 21.606 103.441 616 276.887

Oferta complementària. Places en establiments segons tipologia per municipis. Font: Registre 
d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016) 

 



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   73 
 

 
Oferta complementària. Places en establiments per plaça (habitatges * 2.55 + places turístiques) 

per municipis. Font: Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016) 

L’evolució dels establiments d’oferta complementària va tenir una tendència a la baixa 
durant els anys entre 2007 i 2012, que va afectar principalment als municipis 
residencials, que varen veure com molts establiments varen tancar. Segons dades de 
l’anuari econòmic de “La Caixa” de 2013, hi havia 6.638 activitats de restauració i bars, 
front a les 8.656 de 2007, això implica una reducció del 23%. Les xifres següents de 
variació per municipis mostren el fet que els municipis turístics varen aguantar millor la 
crisi i no s’hi varen tancar tants d’establiments d’oferta complementària. 

 

 

Municipi 

Variació 
activitats 
restauració i bars 
07-12 (%) Municipi 

Variació activitats 
restauració i bars 
07-12 (%) 

Alaró -16,7 Maria de la Salut -30,0
Alcúdia -20,6 Marratxí -13,6
Algaida -38,9 Montuïri -51,6
Andratx -15,7 Muro -27,6
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Artà -29,5 Palma -11,5
Binissalem -18,8 Petra -63,6
Búger -57,1 Pobla (Sa) -21,1
Bunyola -21,2 Pollença -18,3
Calvià -8,4 Porreres -12,0
Campanet -33,3 Puigpunyent -42,9
Campos -29,7 Salines (Ses) -21,9
Capdepera -13,5 Sant Joan -44,4

Consell -58,3
Sant Llorenç des 
Cardassar -26,2

Costitx -25,0 Santa Eugènia -54,5
Esporles -15,8 Santa Margalida -20,5
Felanitx -22,8 Santa María del Camí -22,5
Ferreries -48,8 Santanyí -18,5
Inca -23,2 Selva -55,0
Lloret de 
Vistalegre -44,4 Sencelles -57,1
Lloseta -29,2 Sineu -48,7
Llubí -46,2 Sóller -14,1
Llucmajor -13,6 Son Servera -23,3
Manacor -16,9 Valldemossa -50,0
Mancor de la Vall -63,6 Vilafranca de Bonany -55,0

Oferta complementària. Variació entre els anys 2007-2012. Anuari econòmic de la Caixa 2013. 

 

3.7 OFERTA COMERCIAL 
A partir de les dades extretes de l’Anuari econòmic de “la Caixa” de 2013, a l’illa de 
Mallorca hi havia 2.637 activitats comercials majoristes i 13.559 de minoristes. En 
relació als comerços al detall, comentar que la superfície total era de 2.054.968 m2, 
segons la mateixa font. Si es compara l’oferta comercial amb les places residencials i 
turístiques (1.419.970 places a Mallorca, habitatges * 2.5 + places turístiques), el 
resultat seria de 1,44 m2 de superfície comercial al detall per plaça.  

La comercial és una activitat vinculada tant a la població resident com a la turística. 
Amb les dades d’establiments i superfície comercial per municipis s’observa com 
aquells municipis amb més població resident, però també aquells amb més places 
turístiques són els tenen un major pes de l’activitat comercial. 

 

Municipi 

Activitats 
comercials 
majoristes 

Activitats 
comercials 
minoristes 

Superfície-
m2 
activitats 
comercials 
minoristes 

Alaró 9 34 4.522 
Alcúdia 19 368 37.618 
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Algaida 9 24 11.542 
Andratx 18 194 22.291 
Artà 12 111 10.395 
Binissalem 31 54 5.281 
Búger 2 6 915 
Bunyola 9 30 2.257 
Calvià 74 1.344 108.273 
Campanet 2 14 1.540 
Campos 32 130 10.833 
Capdepera 27 194 16.124 
Consell 19 25 1.989 
Costitx 1 6 280 
Esporles 3 39 2.944 
Felanitx 35 264 27.877 
Inca 108 528 81.419 
Lloret de Vistalegre 3 12 318 
Lloseta 17 48 3.898 
Llubí 9 19 1.580 
Llucmajor 62 396 46.986 
Manacor 126 677 112.609 
Mancor de la Vall 0 5 270 
Maria de la Salut 6 22 1.980 
Marratxí 145 249 63.951 
Montuïri 15 30 7.642 
Muro 25 136 12.755 
Palma 1.528 6.685 1.276.409 
Petra 16 25 2.017 
Pobla (Sa) 46 153 20.839 
Pollença 26 349 35.005 
Porreres 18 69 8.525 
Puigpunyent 1 6 468 
Salines (Ses) 9 57 4.130 
Sant Joan 8 17 2.401 
Sant Llorenç des Cardassar 15 155 16.418 
Santa Eugènia 1 14 1.017 
Santa Margalida 28 178 15.125 
Santa María del Camí 29 57 7.205 
Santanyí 22 260 23.257 
Selva 11 21 804 
Sencelles 9 23 1.460 
Sineu 6 49 2.839 
Sóller 23 213 13.009 
Son Servera 17 195 21.139 
Valldemossa 1 49 2.537 
Vilafranca de Bonany 5 25 2.275 
Total Mallorca 2.637 13.559 2.054.968 

Oferta Comercial. Activitats i superfície. Anuari econòmic de la Caixa 2013. 
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Si es compara la superfície comercial al detall per plaça i per municipis no es nota 
específicament una relació de l’activitat comercial amb la turística, de fet els municipis 
amb més superfície per plaça (residencials + turístiques) són precisament aquells més 
residencials, concretament l’àrea metropolitana de Palma, Inca, Manacor, més alguns 
municipis de l’eix Palma – Manacor i sa Pobla. 

 
Oferta Comercial. Superfície (m2) d’oferta comercial minorista per plaça. Elaboració pròpia a partir 

de l’anuari econòmic de “la Caixa 2013. 

Quant a l’evolució de l’oferta comercial, en els anys de crisi ha seguit una dinàmica 
molt semblant a l’oferta complementària, és a dir, clarament a la baixa. En aquest cas 
però, se n’han vist igual d’afectats els municipis més residencials i els turístics. Així,  
municipis turístics com Alcúdia, Capdepera o Santa Margalida, varen tenir variacions 
de més del 40% a la baixa entre 2007 i 2012.  
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Municipi 

Variació 
activitats 
comercials 
minoristes 
07-12 (%) Municipi 

Variació 
activitats 
comercials 
minoristes 
07-12 (%) 

Alaró -36,5 Marratxí -25,2 
Alcúdia -40,2 Montuïri -34,2 
Algaida -28,4 Muro -26,3 
Andratx -30,8 Palma -19,7 
Artà -33,0 Petra -32,9 
Binissalem -37,0 Pobla (Sa) -40,7 
Búger -71,9 Pollença -33,1 
Bunyola -43,4 Porreres -46,3 
Calvià -14,9 Puigpunyent -50,2 
Campanet -49,1 Salines (Ses) -29,2 
Campos -30,3 Sant Joan -29,2 

Capdepera -41,9
Sant Llorenç des 
Cardassar -38,8 

Consell -58,1 Santa Eugènia -17,6 
Costitx -14,3 Santa Margalida -41,4 
Esporles -26,4 Santa María del Camí -44,1 
Felanitx -24,2 Santanyí -32,2 
Inca -32,9 Selva -18,5 
Lloret de Vistalegre -7,7 Sencelles -35,3 
Lloseta -31,0 Sineu -30,9 
Llubí -24,0 Sóller -33,4 
Llucmajor -13,6 Son Servera -36,9 
Manacor -29,1 Valldemossa -30,7 
Mancor de la Vall -28,6 Vilafranca de Bonany -44,9 
Maria de la Salut -14,6   

Oferta comercial. Variació entre els anys 2007-2012. Anuari econòmic de la Caixa 2013. 
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4 FACTORS EXTERNS 
En aquest apartat analitzem aquelles externalitats que tenen un major pes en l’activitat 
turística a Mallorca. Però abans volem fer referència a un dels impactes clau del 
turisme en l’illa de Mallorca, l’índex de pressió humana. 
 

4.1 TURISTES I ÍNDEX DE PRESSIÓ HUMANA 
 

Turistes 
Els darrers anys s’ha produït un increment constant tant de les arribades de turistes 
com de les pernoctacions a l’illa. Al 2011 els turistes arribats a Mallorca foren 
8.837.653 amb un total de 74.269.816 pernoctacions, al 2014 la xifra s’havia enfilat fins 
als 9.650.461 turistes i les 79.720.659 pernoctacions. 
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Evolució de les arribades i pernoctacions de turistes a Mallorca. (2011-2015) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IBESTAT. 

La majoria d’aquests turistes arriben per via aèria, les dades d’evolució de passatgers 
a l’aeroport de Son Sant Joan així ho deixen palès. S’ha produït un increment del 
nombre de passatgers arribats a l’aeroport des de l’any 2000, amb dos període de 
recessió una a l’any 2002 i l’altre entre els anys 2008 i 2010, corresponent aquest 
segon al període de crisi més profunda. Al 2015 els valors de passatgers arribats a 
l’aeroport ja varen ser superiors a la xifra de 2007, just abans de la crisi. 

Si s’analitzen les dades d’evolució per mesos es pot comprovar que a les puntes 
màximes d’estiu s’han produït els dos mateixos períodes de recessió. Però en aquest 
cas, a l’any 2011 els valors de passatgers arribats durant el màxim d’estiu ja va ser 
superior al que hi havia hagut al 2007. Així, al 2015 els passatgers arribats al mes 
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d’agost foren 215.338 més que els que hi havia hagut el mateix mes de 2007, cosa 
que representa un increment del 13,51%. La diferència es dóna en temporada baixa 
en què el nombre de passatgers s’ha  anat reduint, aspecte que es vincularia però a 
factors diferents del turisme a l’illa.  
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 Evolució de les arribades de passatgers a l’aeroport de Son Sant Joan- (2000-2015) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades IBESTAT. 
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Evolució de les arribades de passatgers per mesos a l’aeroport de Son Sant Joan- (2000-

2015). Font: Elaboració pròpia a partir de dades IBESTAT. 

A més de les arribades per l’aeroport, aquests darrers anys ha anat prenent força 
l’arribada de passatgers amb creuers per via marítima, per aquest motiu s’introdueix la 
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següent informació de passatgers arribats amb creuers en trànsit, pel port de Palma, 
atès que al Port d’Alcúdia, en aquests moments l’entrada és mínima 1.363 passatgers 
al 2015. 

Tot i que la sèrie encara presenta importants irregularitats, existeix una clara tendència 
al l’alça de les arribades de passatgers en creuers en trànsit al Port de Palma, amb un 
màxim assolit al 2015 que arribà fins 1.160.593. Al mes d’agost de 2015 varen arribar 
per via marítima al Port de Palma 173.646 passatgers. 
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 Evolució de les arribades de passatgers de creuers en trànsit al Port de Palma- (2006-
2015). Font: Elaboració pròpia a partir de dades IBESTAT. 
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IPH 
La pressió que turistes i residents exerceixen sobre els diferents factors ambientals o 
territorials, sobre els recursos naturals o turístics,  es mesura amb allò que es coneix 
com a índex de pressió humana (IPH) i que calcula de manera habitual l’IBESTAT. A 
l’any 2015 el valor màxim de l’índex de pressió humana diària a Mallorca va ser el 
corresponent a dia 4 d’agost en què es va estimar una població total a l’illa de 
1.425.063, entre turistes, població flotant i residents. Aquest índex s’ha incrementat de 
manera constant els darrers anys, tant el valor màxim assolit per any com les mitjana 
mensuals del valor. 

Tret potser del 2009, al primer any de la crisi que hi va haver un retrocés, la resta de 
xifres mostren com aquest indicador s’ha anat incrementant de manera constant. 

Segons dades de l’IBESTAT per al mes d’agost del 2015 l’índex de pressió humana 
podria quedar desglossat de la següent manera: 

 
 Població 
IPH* 1.389.451 

Població de dret 2015 859.289 
Turistes 501.586 
Població + turistes 1.360.875 

Desglossament de l’índex de pressió humana (residents + turistes). Mitjana diària del 
mes d’agost de 2015. Font: Elaboració pròpia a partir de dades IBESTAT. * Xifra d’IPH mitjà del mes 

d’agost de 2015 (IBESTAT). 

La dada de turistes de l’anterior taula s’ha calculat a partir de les dades de 
pernoctacions de turistes a l’illa de Mallorca al mes d’agost de 2015, segons 
l’IBESTAT.  

 

 
Pernoctacions 
agost 2015 

Pernoctacions 
dia % 

Hotels i similars 9.551.753 308.121 61.43%
Allotjament en règim de lloguer 2.990.925 96.481 19.24%
Allotjament en propietat, familiars/amics 2.613.228 84.298 16.81%
Altres 393.250 12.685 2.53%
Total turistes dia 501.586 100.00%
Pernoctacions de turistes segons allotjament (agost de 2015). Font: Elaboració pròpia a partir 

de dades IBESTAT.  

Les xifres disponibles a l’IBESTAT de pernoctacions i població s’ajusten bastant a 
l’IPH definit, deixant només una diferència de 28.576, que podria tractar-se de població 
flotant de temporada.  

Segons dades del Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 
29/03/2016), a Mallorca hi havia 288.320 places en establiments, sense comptar les 
places en habitatges. Per la seva banda, i segons el cens d’habitatges de 2011, a 
Mallorca hi havia 452.660 habitatges, cosa que implica una capacitat de 1.131.650 
habitants, si es pren la ràtio de 2,5 habitants per habitatge prevista al reglament 
general de la LOUS per a l’illa de Mallorca, que és la que es fa servir per a la 
planificació urbana i per a la determinació de les dotacions mínimes de recursos 
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necessaris en els planejaments municipals. Si se sumen les dues xifres, capacitat en 
habitatges i capacitat en places turístiques, el resultat és el de 1.419.970 places, 
pràcticament equivalent a l’IPH diari màxim del 2015. Considerant que els habitatges 
comercialitzats per estades turístiques, superen considerablement la ràtio de 2,5 això 
podria fer incrementar també la capacitat d’allotjament de l’illa. 

En qualsevol cas, i amb la finalitat de facilitar la comprensió dels efectes i pressions de 
l’activitat turística en diferents factors i recursos, comparar diferents territoris entre sí, i 
atès que els valors d’IPH i capacitat en places, són pràcticament similars, s’aprofitarà 
per normalitzar els valors corresponents a alguns factors amb les xifres de l’indicador 
de places (habitatges * 2,5 + places turístiques).   
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Evolució del valor màxim d’IPH diari (2006-2014). Font: IBESTAT 
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Evolució del valor mitjà mensual d’IPH (1997-2015). Font: IBESTAT 

 



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   83 
 

A partir de les xifres d’IPH diari del mes d’agost de 2015 s’ha fet una estimació per 
municipis. La xifra utilitzada de partida pel càlcul d’IPH diari del mes d’agost de 2015 
per municipis serà la de 1.360.875 habitants, assumint que hi ha una diferència de 
28.576 amb la xifra d’IPH, com ja s’ha explicat abans. Les dades d’IPH per cada 
municipi s’han aconseguit de la següent manera: 

- Població resident. Les dades són les referents al padró de 2015 de 
l’IBESTAT. 

- Turistes en hotels i similars. S’han extrapolat per cada municipi els 
308.121 turistes diaris de Mallorca en aquesta modalitat (segons les 
pernoctacions d’agost de 2015 -IBESTAT), en funció de les places en 
establiments hotelers i similars de cada municipi. 

- Allotjament en règim de lloguer. S’han extrapolat per cada municipi els 
96.481 turistes diaris de Mallorca en aquesta modalitat (segons les 
pernoctacions d’agost de 2015 -IBESTAT), en funció de les places 
estimades comercialitzades com estades turístiques en habitatges de 
cada municipi. 

- Altres. S’han extrapolat per cada municipi els 96.983 turistes diaris de 
Mallorca en altres modalitats (segons les pernoctacions d’agost de 2015 
-IBESTAT), en funció dels habitatges secundaris de cada municipi 
(Cens de 2011). 

 

Municipi 
Padró 

2015 
Places 
ET 2016 

Places 
ETH 

Habitatges 
secundaris

Turistes 
a hotels i 
similars 

Turistes 
en règim 
de lloguer

Altres 
turistes 

IPH 
municipis 

% 
turistes/ 
població 
resident 

Alaró 5.275 137 678 355 148 528 564 6.516 23,53%

Alcúdia 19.763 26.233 10.607 3.525 28.366 8.269 5.605 62.003 213,73%

Algaida 5.410 89 813 335 96 634 533 6.673 23,34%

Andratx 11.093 3.576 1.961 2.510 3.867 1.528 3.991 20.479 84,61%

Artà 7.381 321 2.837 580 347 2.211 922 10.862 47,16%

Banyalbufar 548 231 397 205 250 310 326 1.433 161,54%

Binissalem 7.850 76 652 545 82 508 867 9.307 18,56%

Búger 1.022 12 996 25 13 776 40 1.851 81,10%

Bunyola 6.706 208 656 675 225 511 1.073 8.515 26,98%

Calvià 50.328 59.434 5.217 12.960 64.266 4.067 20.607 139.268 176,72%

Campanet 2.524 115 785 265 124 612 421 3.681 45,86%

Campos 9.892 403 3.965 1.540 436 3.091 2.449 15.867 60,40%

Capdepera 11.420 18.145 3.064 1.125 19.620 2.389 1.789 35.218 208,39%

Consell 3.862 0 214 305 0 167 485 4.514 16,87%

Costitx 1.205 16 337 15 17 263 24 1.509 25,23%

Deià 713 439 723 390 475 564 620 2.371 232,60%

Escorca 236 0 234 40 0 183 64 482 104,32%

Esporles 4.922 164 589 270 177 459 429 5.988 21,65%

Estellencs 336 139 213 85 150 166 135 788 134,45%
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Municipi 
Padró 

2015 
Places 
ET 2016 

Places 
ETH 

Habitatges 
secundaris

Turistes 
a hotels i 
similars 

Turistes 
en règim 
de lloguer

Altres 
turistes 

IPH 
municipis 

% 
turistes/ 
població 
resident 

Felanitx 17.412 6.607 4.761 1.885 7.144 3.712 2.997 31.265 79,56%

Fornalutx 703 122 406 120 132 317 191 1.342 90,94%

Inca 30.651 38 1.672 325 41 1.303 517 32.512 6,07%
Lloret de 
Vistalegre 1.233 38 274 125 41 214 199 1.687 36,80%

Lloseta 5.639 25 539 135 27 420 215 6.301 11,74%

Llubí 2.176 30 806 195 32 628 310 3.147 44,60%

Llucmajor 34.618 13.524 7.045 2.835 14.623 5.492 4.508 59.241 71,13%

Manacor 40.170 14.489 5.856 4.950 15.667 4.565 7.871 68.273 69,96%

Mancor de la Vall 1.321 0 369 40 0 287 64 1.672 26,58%

Maria de la Salut 2.113 38 337 155 41 263 246 2.663 26,04%

Marratxí 35.726 16 745 415 17 581 660 36.984 3,52%

Montuïri 2.850 133 264 155 144 206 246 3.446 20,91%

Muro 6.723 16.577 2.720 765 17.925 2.120 1.216 27.984 316,25%

Palma 400.578 42.457 22.220 6.520 45.908 17.322 10.367 474.176 18,37%

Petra 2.816 46 507 10 50 395 16 3.277 16,37%

Pollença 16.115 7.054 12.018 4.130 7.627 9.369 6.567 39.678 146,22%

Porreres 5.267 144 600 80 156 467 127 6.017 14,25%

Pobla (Sa) 12.694 39 2.532 355 42 1.974 564 15.275 20,33%

Puigpunyent 2.018 147 422 165 159 329 262 2.768 37,17%

Sencelles 3.082 57 711 460 62 554 731 4.429 43,72%

Sant Joan 2.035 0 308 70 0 240 111 2.386 17,27%
Sant Llorenç des 
Cardassar 8.146 24.816 3.217 1.215 26.833 2.508 1.932 39.419 383,91%

Santa Eugènia 1.638 10 224 195 11 175 310 2.133 30,25%

Santa Margalida 11.672 12.997 4.540 2.115 14.054 3.539 3.363 32.627 179,54%
Santa Maria del 
Camí 6.685 63 453 220 68 353 350 7.456 11,54%

Santanyí 11.316 16.676 5.377 3.455 18.032 4.192 5.494 39.033 244,93%

Selva 3.890 194 1.668 495 210 1.300 787 6.187 59,04%

Salines (Ses) 5.018 3.954 1.538 800 4.275 1.199 1.272 11.765 134,45%

Sineu 3.612 90 542 85 97 423 135 4.267 18,14%

Sóller 13.648 2.949 2.549 1.480 3.189 1.987 2.353 21.177 55,17%

Son Servera 11.449 11.565 2.310 490 12.505 1.801 779 26.534 131,76%

Valldemossa 2.005 247 716 630 267 558 1.002 3.832 91,11%
Vilafranca de 
Bonany 2.913 68 286 95 74 223 151 3.361 15,37%

Ariany 871 8 291 80 9 227 127 1.234 41,63%

Total 859.289 284.956 123.761 60.995 308.121 96.481 96.983 1.360.874  
Estimació de l’IPH mitjà diari per municipis (Agost-2015). Font: Elaboració pròpia 
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De l’anterior taula i el mapa següent es desprèn que aquells municipis que tenen un 
major percentatge de turistes sobre la població resident, són aquells municipis que 
consideram turístics, principalment aquelles que tenen uns volums de places 
turístiques hoteleres i similars superiors (Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Capdepera, 
Sant Llorenç, Santanyí, Calvià). També hi ha alguns municipis petits amb un important 
percentatge d’habitatges secundaris que es troben en aquest grup com per exemple 
Banyalbufar o Deià. En tots els casos citats els percentatges de turistes sobre la 
població empadronada superen el 150%.  

Hi hauria un segon grup de municipis que no tenen percentatges tan elevats, però els 
turistes superen el 100% de la població resident, es tracta de Son Servera, Pollença, 
Escorca, ses Salines o Estellencs. I un tercer grup més nombrós, amb valors que 
oscil·len entre 50% i 100%, que abasta la resta de municipis del litoral, excepte Palma 
o Artà. 

A l’interior de l’illa els percentatges solen ser per regla general inferiors al 50%, 
excepte Selva o Búger. És important però el conjunt de municipis amb valors per sobre 
del 25%, municipis amb poblacions residencials relativament petites i amb un nombre 
important de segones residències i places comercialitzades com estades turístiques en 
habitatges.  

 
Estimació del percentatge de turistes sobre residents per municipis (Agost-2015). Font: 

Elaboració pròpia 
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4.2 INFRAESTRUCTURES, SERVEIS, EQUIPAMENTS, CONSUMS DE 
RECURSOS I PRODUCCIÓ D’EFLUENTS 

Aquest apartat de la memòria informativa se centrarà especialment en el consum de 
recursos, producció d’efluents i grau d’utilització de les principals infraestructures, els 
aspectes més concrets relacionats amb equipaments, espais lliures i infraestructures 
seran tractats de manera específica a les fitxes de cada un dels sistemes territorials. 

Abastament d’aigua 
El consum i subministrament d’aigua es varen mantenir estables des de l’any 2000 fins 
al 2012, pel conjunt de l’illa. Les dades de subministrament es mantingueren entorn als 
100.000.000 de m3 anuals i les de consum prop dels 80.000.000 de m3 anuals. Això 
representa unes pèrdues que oscil·len entre el 25% i 26% pel conjunt de la l’illa. 
Durant els primers anys del segle XXI s’intuïa una certa tendència a l’alça, però a partir 
de 2004 les xifres s’han mantingut estables i amb una certa tendència a la baixa. No 
es disposa de dades més recents, si es disposés de dades dels darrers 4 anys, es 
podria comprovar si aquesta tendència es manté. 

El consum d’aigua per plaça (1.419.970 places a Mallorca, habitatges * 2.5 + places 
turístiques), comportaria pel conjunt de l’illa un consum mitjà de 52 m3 per plaça i any. 
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Evolució del consum i el subministrament d’aigua a Mallorca (2000-2012). Font: elaboració pròpia a 
partir de Direcció General de Recursos Hídrics 

 

Els dos municipis amb un consum i subministrament d’aigua superior, com es desprèn 
de la taula següent, són Palma i Calvià, amb molta diferència per sobre de la resta de 
municipis. Si les dades es normalitzen per les places (habitatges * 2.5 + places 
turístiques), aleshores els municipis que tenen un major consum relatiu, són Marratxí i 
Bunyola a l’àrea metropolitana de Palma, i tres municipis turístics, com Calvià, 
Santanyí i Son Servera. La resta de municipis turístics tenen majoritàriament consums 
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entre 40 m3 i 60 m3 any, per tant un terme mig. Fins i tot alguns municipis turístics més 
residencials presenten consums inferiors com Pollença o Artà. 
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Municipi Subministrament Consum  Pèrdues  
% de 
pèrdues 

Alaró 424.753 272.945 151.808 35,74%
Alcúdia 3.736.187 3.091.847 644.340 17,25%
Algaida 309.223 199.509 109.714 35,48%
Andratx 1.808.712 1.518.350 290.362 16,05%
Ariany 102.327 46.043 56.284 55,00%
Artà 822.171 359.240 462.931 56,31%
Banyalbufar 78.894 56.280 22.614 28,66%
Binissalem 757.912 458.591 299.321 39,49%
Búger 96.330 93.744 2.586 2,68%
Bunyola 759.733 626.518 133.215 17,53%
Calvià 11.554.890 10.088.755 1.466.135 12,69%
Campanet 370.003 174.215 195.788 52,92%
Campos 871.951 457.422 414.529 47,54%
Capdepera 2.539.436 2.104.527 434.909 17,13%
Consell 386.730 212.702 174.028 45,00%
Costitx 53.134 39.230 13.904 26,17%
Deià 117.184 85.611 31.573 26,94%
Escorca 23.296 20.966 2.330 10,00%
Esporles 651.591 349.943 301.648 46,29%
Estellencs 44.555 35.913 8.642 19,40%
Felanitx 2.270.658 1.386.212 884.446 38,95%
Fornalutx 40.557 33.329 7.228 17,82%
Inca 2.356.633 1.367.574 989.059 41,97%
Lloret de Vista Alegre 83.856 50.303 33.553 40,01%
Lloseta 329.225 251.430 77.795 23,63%
Llubí 199.184 102.399 96.785 48,59%
Llucmajor 4.281.708 2.963.531 1.318.177 30,79%
Manacor 4.715.066 333.3634 1.381.432 29,30%
Mancor de la Vall 131.694 58.525 73.169 55,56%
Maria de la Salut 148.602 88.213 60.389 40,64%
Marratxí 4.399.019 2.650.312 1.748.707 39,75%
Montuïri 113.638 99.184 14.454 12,72%
Muro 1.505.473 1.175.397 330.076 21,93%
Palma 36.125.309 26.443.840 9.681.469 26,80%
Petra 143.048 100.134 42.914 30,00%
Pollença 1.804.202 1.373.193 431.009 23,89%
Porreres 226.539 167.625 58.914 26,01%
Puigpunyent 138.328 84.007 54.321 39,27%
Sa Pobla 1.144.795 903.490 241.305 21,08%
Sant Joan 139.589 100.078 39.511 28,31%
Sant Llorenç des 
Cardassar 2.463.428 2.098.810 364.618 14,80%
Santa Eugènia 121.792 94.973 26.819 22,02%
Santa Margalida 2.011.516 1.391.687 619.829 30,81%
Santa Maria del Camí 543.655 380.558 163.097 30,00%
Santanyí 3.688.288 2.920.523 767.765 20,82%
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Selva 480.802 180.378 300.424 62,48%
Sencelles 303.386 242.990 60.396 19,91%
Ses Salines 636.069 510.856 125.213 19,69%
Sineu 325.659 193.703 131.956 40,52%
Sóller 1.015.118 837.736 177.382 17,47%
Son Servera 2.122.683 1.640.372 482.311 22,72%
Valldemossa 379.879 221.029 158.850 41,82%
Vilafranca de Bonany 183.427 122.603 60.824 33,16%
Mallorca 100.081.837 73.860.979 26.220.858 26,20%

Subministrament d’aigua en l’abastament urbà, consum i pèrdues. Mallorca (2012). Font: Direcció 
General de Recursos Hídrics 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consum d’aigua (m3) per plaça i any. 2012. Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció General de 
Recursos Hídrics 

La sobreexplotació es produeix quan s’extrau d’un aqüífer o massa d’aigua més 
recurs que el que li arriba de forma natural. Aquesta sobreexplotació sol detectar-se 
amb la davallada de nivells.  

A Mallorca el 35,9% de les masses d’aigua estan sobreexplotades. La taula següent 
amb dades de 2011, mostra la situació de les masses d’aigua d’acord amb el seu 
balanç hídric. Es mostra el percentatge d’aigua extreta d’acord amb les entrades reals. 
Una massa d’aigua amb més d’un 90% d’aigua extreta, significa que està en un perill 
molt important de buidar-se o salinitzar-se, i que la pressió extractiva ha de minvar. 
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% volum 
extret 

Masses 
d’aigua 

<15-30 22 
30-75 19 
75-90 5 
90->150 18 
No massa  
 64 
% perill real 35,9 

Situació de les Masses d’Aigua en quant a les extraccions d’aigua. % volum extret respecte volum 
disponible (situació real). Mallorca 2011. Font: Direcció General de Recursos Hídrics 

La qualitat de les aigües és fonamental per les seves funcions, tant naturals com 
artificials. Les principals pressions que es produeixen són: sobreexplotació, salinització 
i contaminació per matèria orgànica i adobs, que incrementen el nivell de nitrats a les 
aigües subterrànies. 

La salinització és una característica química de les aigües, però és reflex directe d’una 
sobrepressió sobre el recurs aigua subterrània a un aqüífer concret. La salinització 
dels aqüífers és un altre senyal de que un aqüífer està massa explotat.  

La taula següent mostra el grau de salinització i contaminació a les masses d’aigua.  
 

 Masses d’aigua 
Sense problemes 37 
Clorurs més nitrats 4 
Nitrats 5 
Clorurs 18 
No és massa d’aigua  
Altres  
 64 
%  contaminats 14,06 
% salinitzats 37,5 

Situació de les Masses d’Aigua en quant a la qualitat (2011). Font: Direcció general de recursos 
hídrics 

 



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   91 
 

Energia 
El consum d’energia elèctrica a l’illa de Mallorca es va mantenir relativament estable, 
com es desprèn de les dades de consum proporcionades per REE. Els anys 2013 i 
2014 el consum va ser relativament inferior, i al 2015 s’incrementà arribant als 
mateixos nivells del 2012. Ja s’ha comentat en apartats en aquesta memòria que els 
darrers 5 anys s’ha incrementat tant l’arribada de turistes com la de pernoctacions, en 
canvi el consum d’energia anual s’ha matingut estable. Si es té en compte que les 
places de l’illa són 1.419.970, el consum anual per plaça al 2015 hagués estat de 2,97 
MWh. 

2012  2013 2014 2015
4.201.833,9  4.068.723,0 4.069.637,1 4.218.051,5

Evolució anual del consum d’energia (MWh) a subestacions. 2012-2015. Font: Elaboració pròpia a 
partir REE. 

Aquest consum d’energia però presenta importants oscil·lacions o variacions 
estacionals, vinculades a l’ús d’aparells de calefacció a l’hivern i de refrigeració a 
l’estiu i sobretot vinculades a l’activitat turística. Així, i tal com es pot observar a la 
següent gràfica es produeixen màxims de consum als mesos d’hivern i als mesos 
d’estiu, per bé que aquests segons són molt més destacats, atès que es combina l’ús 
d’energia per aparells d’aire condicionat amb l’ús d’energia per part de l’activitat 
turística. 

A les zones eminentment residencials, les dues puntes de màxim consum anual tenen 
gairebé el mateix pes, en canvi a les zones turístiques litorals el pes de la punta de 
l’estiu, coincident amb la temporada alta turística, és major. Tot i que les xifres anuals 
de consum s’han mantingut estables es pot apreciar a la següent figura com la punta 
de consum estival del 2015 és major que la dels altres anys. 
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Evolució mensual del consum d’energia (MWh). 2012-2015. Font: Elaboració pròpia a partir REE. 

A continuació, i a manera de resum, per a caracteritzar l’oscil·lació estacional en 
producció d’energia a les subestacions preferentment residencials i a les turístiques, 
s’inclou una gràfica de l’índex general de variació estacional, pels anys 2012-2015. En 
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aquest índex el valor 1 representa la mitjana anual de consum. Com es pot comprovar 
a les zones residencials el consum al llarg de l’any presenta un comportament de 
major estabilitat, sense tanta variació, per bé que es poden intuir els dos màxims de 
què es parlava a estiu i hivern. En canvi a les subestacions vinculades a zones 
turístiques la variació deguda a l’activitat turística és la que marca la pauta del consum. 
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Índex General de Variació estacional del consum d’energia. 2012-2015. Font: Elaboració pròpia a 
partir REE. 

Amb la finalitat d’acabar de caracteritzar les variacions estacionals del consum 
d’energia s’introdueix la gràfica següent que assigna a cada una de les subestacions 
del sistema elèctric mallorquí l’índex de GINI, que detalla per cada una d’elles un grau 
d’estacionalitat. Aquest darrer indicador pren valors que poden oscil·lar entre 0 i 1, 
essent 0 l’absència d’estacionalitat i 1 la màxima estacionalitat. 

Es poden apreciar tres grups de subestacions en funció dels seu comportament. 
Aquelles amb un grau d’estacionalitat superior, vinculades a zones turístiques, amb  
valors de l’índex per sobre del 0,15 (Can Picafort, Cala Millor, Palmanova, Capdepera, 
Alcúdia). Aquelles amb un grau d’estacionalitat mitjà, on es mesclen zones 
eminentment turístiques amb altres de residencials, i amb valors per sobre de 0,1 
(Pollença, Santanyí, s’Arenal, Artà, Son Oms, Andratx i Calvià). I el tercer grup que 
estaria integrat per aquelles subestacions amb menor estacionalitat i més residencials. 
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Índex de GINI com a mesura d’estacionalitat del consum d’energia. Font: Elaboració pròpia 

a partir REE. 

 
Segons dades de consum facturat per GESA ENDESA disponibles a l’IBESTAT, el 
consum d’energia elèctrica es va anar reduint durant la crisi, i s’aprecia una reactivació 
del consum al 2015. A la gràfica de l’evolució per mesos es pot apreciar l’increment al 
darrer any, que va afectar de manera important a la punta de l’estiu, tant per a l’ús 
residencial, com per a l’ús d’hosteleria.  
 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

PI
CA

FO
RT

M
IL
LO

R
PA

LM
AN

O
VA

CA
PD

EP
ER

A
AL
CU

DI
A

PO
RT

O
PO

LL
EN

SA
SA

N
TA

N
YÍ

AR
EN

AL
AR

TÁ
SO

N
 O
M
S

AN
DR

AT
X

CA
LV
IÁ BI
T

LL
U
CM

AJ
O
R

AG
U
ST
ÍN

M
O
LI
N
ES

SO
LL
ER

IN
CA

SA
N
 JU

AN
VI
N
YE
TA

LL
ÁT

ZE
R

PO
LÍ
G
O
N
O

M
AN

AC
O
R

M
AR

RA
TX
Í

N
U
ER

ED
U
N
A

CA
TA

LI
N
A

RA
FA

L
SA

N
 M

AR
TÍ
N

CO
LI
SE
O

BU
N
YO

LA
SE
S 
VE

LE
S

SA
 P
O
BL
A

ïn
de

x 
de

 G
IN
I

Turístics molt
estacionals 

Turístics i
residencials 



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   94 
 

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

2500000000

3000000000

3500000000

4000000000

4500000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

K
W

h

Domèstics Hosteleria Resta

 Evolució de l’energia facturada per usos. Mallorca, 2010-2015. Font: Elaboració pròpia a 
partir d’IBESTAT. 

 
 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

450000000

500000000

ge
n-

10

m
ai

g-
10

se
t-1

0

ge
n-

11

m
ai

g-
11

se
t-1

1

ge
n-

12

m
ai

g-
12

se
t-1

2

ge
n-

13

m
ai

g-
13

se
t-1

3

ge
n-

14

m
ai

g-
14

se
t-1

4

ge
n-

15

m
ai

g-
15

se
t-1

5

K
W

h

Total Usos domèstics Hosteleria
 

Evolució de l’energia facturada per usos per mesos. Mallorca, 2010-2015. Font: Elaboració 
pròpia a partir d’IBESTAT. 



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   95 
 

Anàlisi conjunta de consum d’aigua i energia 
A partir de les dades de consum de recursos d’energia i aigua per municipis es pretén 
realitzar una doble anàlisi: 

• Determinar el consum d’aigua en l/hab/dia i el consum d’energia elèctrica en 
KWh/hab/dia, per municipi.  

• Fer una estimació, mitjançant anàlisi de regressió múltiple, dels consums per 
habitant resident i turista, i dins aquests darrers diferenciar entre aquells 
allotjats en establiments hotelers o similars i la resta. En qualsevol cas s’ha 
d’aclarir que es tracta d’una estimació teòrica, a manca de dades disponibles i 
fiables de consums. 

L’estudi s’ha realitzat per a l’any 2012, per tal de poder comparar dades de consum 
d’aigua i energia, atès que les darreres dades disponibles de consum d’aigua per 
municipis són de l’any 2012. 

La primera passa d’aquest estudi ha estat el càlcul de les pernoctacions anuals per 
municipi, entenent com a pernoctacions tant les de turistes com les de la població 
resident. Aquestes pernoctacions seran les que permetran determinar posteriorment el 
consum per habitant (resident + turista) i per dia. 

Per tal de poder estimar les pernoctacions anuals per municipi es planteja una 
metodologia de treball a partir de les següents variables: població de dret, 
pernoctacions anuals de turistes a Mallorca, places en establiments turístics i 
habitatges no principals. 

- Les pernoctacions de la població residencial per municipis es poden 
estimar a partir dels valors de població de dret. La població de dret s’ha 
obtingut a partir de les dades de l’IBESTAT, població de dret del 2012.  El 
producte de la població de dret (habitants residents) per 365 dies, ens donaria 
una xifra aproximada de les pernoctacions de residents durant un any. 

- Per a determinar les pernoctacions de turistes per municipi, el càlcul és un 
poc més complex i s’han de fer estimacions a partir de diferents fonts. 

A l’IBESTAT es pot disposar de dades sobre pernoctacions anuals de turistes 
per a l’illa de Mallorca, no desglossades per municipis. Pel 2012, l’any del qual 
s’ha fet l’estudi, es pot disposar de dades desglossades de pernoctacions en 
funció del tipus d’allotjament. Tot seguit s’inclouen dues taules, una amb 
l’evolució de les pernoctacions anuals de turistes de l’illa de Mallorca (de la 
qual farem servir la xifra de 77.160.710 pernoctacions del 2012) i una altra 
amb les pernoctacions de turistes al 2012 desglossades per tipus 
d’allotjament.  

 
 2011 2012 2013 2014 
Turistes per anys 8.837.653 9.123.397 9.478.142 9.650.461 
Pernoctacions per anys 74.269.816 77.160.710 79.097.456 79.720.659 

Evolució de les arribades de turistes i pernoctacions a l’illa de Mallorca. Font: IBESTAT. 
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 2012 
Hotels i similars 49.923.073 
Allotjament en règim de lloguer 10.482.882 
Allotjament en propietat, familiars/amics 14.668.980 
 Altres 2.085.775 

Pernoctacions a l’illa de Mallorca de 2012, segons tipus d’allotjament. Font: IBESTAT. 

Per tal de poder estimar les pernoctacions anuals de turistes per municipi es 
planteja distribuir les pernoctacions anuals de Mallorca per cada municipi, en 
funció de dues variables: places en establiments turístics i habitatges no 
principals. 

Per un costat, s’han estimat per cada municipi les pernoctacions en 
establiments turístics hotelers o similars. S’han fet servir, amb aquesta 
finalitat, les dades disponibles pel 2012 de places turístiques per municipis, 
segons l’IBESTAT. Per a calcular les pernoctacions s’han utilitzat també els 
percentatges d’ocupació hotelera mitjana anual de 2012 del municipi, en el cas 
que estiguessin disponibles i sinó s’han fet servir les dades d’ocupació mitjana 
anual de la zona on es troba el municipi. S’han ponderat les places per 
l’ocupació mitjana anual i s’ha distribuït el valor de pernoctacions anuals en 
hotel o similar del conjunt de Mallorca (49.923.073 pernoctacions) de manera 
proporcional per cada municipi, en funció del càlcul mencionat. 

Per tal de distribuir les pernoctacions de la resta de turistes, és a dir, 
aquells que no es varen allotjar en establiments hotelers o similars, s’han fet 
servir les dades d’habitatges no principals de cada municipi a partir de les 
dades disponibles del Cens de 2011 (INE). La resta de turistes es corresponen 
a  allotjament en règim de lloguer, allotjament en propietat, familiars/amics i 
altres. Atès que es tracta de turistes que majoritàriament s’allotgen en 
habitatges, s’ha aprofitat  per distribuir-los en funció dels habitatges no 
principals de cada municipi, perquè és de suposar que els habitatges 
principals estan ocupats per la població resident. La distribució de la xifra de 
27.237.637 pernoctacions, la suma dels tres grups indicats, es distribuirà per 
municipis proporcionalment a la xifra d’habitatges no principals. De totes 
maneres, per a la determinació de les pernoctacions que han de permetre 
calcular el consum diari d’aigua, s’ha realitat una petita variació, la xifra de 
partida no serà la de 27.237.637, sinó que serà de 22.992.070. S’ha volgut fer 
una correcció a la baixa de la xifra per tal de reflectir  que un 40,5% dels 
allotjaments de lloguer es troben en sòl rústic, tal com s’ha constatat en altres 
estudis d’aquest mateix document, i que per tant no s’haurien de computar a 
l’hora de realitzar un estudi sobre el consum urbà. 

Una vegada es disposa de les pernoctacions de residents, de turistes a 
establiments hotelers o similars, i de resta de turistes, se sumen les tres dades 
i així es disposa de les pernoctacions totals de cada municipi per a l’any 
2012. 
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Municipi Població 
de dret 

Places 
Establiments 

turístics 
Ocupació 
mitjana 

Habitatges 
no principals 

Alaró 5.508 137 42,53 845 
Alcúdia 19.586 26.233 42,55 4.515 
Algaida 5.367 89 42,53 830 
Andratx 12.149 3.576 51,46 4.445 
Artà 7.629 321 33,54 1.500 
Banyalbufar 560 231 42,53 255 
Binissalem 7.795 76 42,53 1.100 
Búger 1.015 12 42,53 285 
Bunyola 6.276 208 42,53 875 
Calvià 51.114 59.434 44,87 17.475 
Campanet 2.590 115 42,53 520 
Campos 9.964 403 36 2.690 
Capdepera 11.421 18.145 35,01 2.725 
Consell 3.861 0 42,53 490 
Costitx 1.159 16 42,53 145 
Deià 747 439 42,53 415 
Escorca 267 0 42,53 80 
Esporles 4.915 164 42,53 435 
Estellencs 380 139 42,53 140 
Felanitx 18.388 6.607 38,35 3.855 
Fornalutx 692 122 42,53 265 
Inca 30.066 38 42,53 3.030 
Lloret de Vistalegre 1.346 38 42,53 200 
Lloseta 5.674 25 42,53 565 
Llubí 2.294 30 42,53 625 
Llucmajor 36.994 13.524 31,95 6.005 
Manacor 40.831 14.489 32,2 8.610 
Mancor de la Vall 1.330 0 42,53 105 
Maria de la Salut 2.152 38 42,53 310 
Marratxí 34.583 16 42,53 830 
Montuïri 2.855 133 42,53 505 
Muro 6.963 16.577 44,57 1.515 
Palma 407.648 42.457 50,16 22.870 
Petra 2.908 46 42,53 425 
Pollença 16.191 7.054 42,98 6.050 
Porreres 5.486 144 42,53 425 
Pobla (Sa) 12.871 39 42,53 1.410 
Puigpunyent 1.886 147 42,53 250 
Sencelles 3.187 57 42,53 970 
Sant Joan 2.047 0 42,53 280 
Sant Llorenç des Cardassar 8.993 24.816 42,21 1.610 
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Santa Eugènia 1.702 10 42,53 290 
Santa Margalida 11.922 12.997 45,51 3.435 
Santa Maria del Camí 6.473 63 42,53 600 
Santanyí 13.384 16.676 36 4.355 
Selva 3.798 194 42,53 890 
Salines (Ses) 5.227 3.954 45,55 835 
Sineu 3.763 90 42,53 795 
Sóller 14.150 2.949 49,6 2.055 
Son Servera 12.165 11.565 43,84 1.765 
Valldemossa 2.027 247 42,53 640 
Vilafranca de Bonany 2.971 68 42,53 360 
Ariany 877 8 42,53 155 
MALLORCA 876.147 284.956  116.650 

Dades de partida per municipis per al càlcul de pernoctacions. Mallorca 2012. Font: 
IBESTAT i INE. 

 

 

Pernocta-
cions 

(Residents) 

Pernocta-
cions (turistes 

en hotels i 
similars 

Pernocta-
cions (resta 
de turistes) 

energia 

Total 
Pernocta-

cions  
energia 

Pernocta-
cions (resta 
de turistes) 

aigua 

Total 
Pernocta-

cions  
aigua 

Alaró 2.010.420 23.923 197.307 2.231.649 166.552 2.200.895

Alcúdia 7.148.890 4.582.956 1.054.247 12.786.094 889.920 12.621.767

Algaida 1.958.955 15.541 193.804 2.168.300 163.596 2.138.092

Andratx 4.434.385 755.554 1.037.902 6.227.841 876.123 6.066.062

Artà 2.784.585 44.204 350.248 3.179.038 295.655 3.124.444

Banyalbufar 204.400 40.337 59.542 304.279 50.261 294.998

Binissalem 2.845.175 13.271 256.849 3.115.295 216.813 3.075.259

Búger 370.475 2.095 66.547 439.118 56.174 428.745

Bunyola 2.290.740 36.321 204.311 2.531.372 172.465 2.499.526

Calvià 18.656.610 10.949.373 4.080.392 33.686.374 3.444.376 33.050.358

Campanet 945.350 20.081 121.419 1.086.851 102.494 1.067.925

Campos 3.636.860 59.567 628.112 4.324.539 530.207 4.226.634

Capdepera 4.168.665 2.608.238 636.284 7.413.188 537.106 7.314.009

Consell 1.409.265 0 114.414 1.523.679 96.580 1.505.845

Costitx 423.035 2.794 33.857 459.686 28.580 454.409

Deià 272.655 76.658 96.902 446.215 81.798 431.111

Escorca 97.455 0 18.680 116.135 15.768 113.223

Esporles 1.793.975 28.638 101.572 1.924.185 85.740 1.908.352

Estellencs 138.700 24.272 32.690 195.662 27.594 190.567

Felanitx 6.711.620 1.040.322 900.138 8.652.080 759.832 8.511.774

Fornalutx 252.580 21.304 61.877 335.761 52.232 326.116

Inca 10.974.090 6.636 707.501 11.688.227 597.222 11.577.948

Lloret de Vistalegre 491.290 6.636 46.700 544.625 39.421 537.346

Lloseta 2.071.010 4.365 131.927 2.207.302 111.363 2.186.739

Llubí 837.310 5.239 145.937 988.485 123.189 965.738

Llucmajor 13.502.810 1.774.084 1.402.160 16.679.055 1.183.604 16.460.498
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Manacor 14.903.315 1.915.546 2.010.425 18.829.285 1.697.057 18.515.918

Mancor de la Vall 485.450 0 24.517 509.967 20.696 506.146

Maria de la Salut 785.480 6.636 72.385 864.500 61.102 853.217

Marratxí 12.622.795 2.794 193.804 12.819.393 163.596 12.789.184

Montuïri 1.042.075 23.224 117.917 1.183.216 99.537 1.164.836

Muro 2.541.495 3.033.519 353.751 5.928.765 298.611 5.873.626

Palma 148.791.520 8.743.897 5.340.118 162.875.535 4.507.747 162.043.164

Petra 1.061.420 8.033 99.237 1.168.690 83.769 1.153.221

Pollença 5.909.715 1.244.801 1.412.668 8.567.184 1.192.473 8.346.990

Porreres 2.002.390 25.145 99.237 2.126.772 83.769 2.111.304

Pobla (Sa) 4.697.915 6.810 329.233 5.033.959 277.915 4.982.640

Puigpunyent 688.390 25.669 58.375 772.434 49.276 763.335

Sencelles 1.163.255 9.953 226.494 1.399.702 191.190 1.364.398

Sant Joan 747.155 0 65.380 812.535 55.189 802.344

Sant Llorenç des Cardassar 3.282.445 4.300.761 375.933 7.959.139 317.336 7.900.542

Santa Eugènia 621.230 1.746 67.715 690.691 57.160 680.136

Santa Margalida 4.351.530 2.428.556 802.068 7.582.155 677.049 7.457.135

Santa Maria del Camí 2.362.645 11.001 140.099 2.513.745 118.262 2.491.908

Santanyí 4.885.160 2.464.862 1.016.887 8.366.909 858.384 8.208.406

Selva 1.386.270 33.876 207.814 1.627.960 175.422 1.595.568

Salines (Ses) 1.907.855 739.475 194.972 2.842.301 164.581 2.811.911

Sineu 1.373.495 15.716 185.632 1.574.842 156.697 1.545.908

Sóller 5.164.750 600.558 479.840 6.245.148 405.047 6.170.354

Son Servera 4.440.225 2.081.682 412.125 6.934.032 347.887 6.869.794

Valldemossa 739.855 43.131 149.439 932.425 126.146 909.132

Vilafranca de Bonany 1.084.415 11.874 84.060 1.180.349 70.957 1.167.246

Ariany 320.105 1.397 36.192 357.694 30.551 352.053

MALLORCA 319.793.655 49.923.073 27.237.637 396.954.365 22.992.070 392.708.798

Estimació de pernoctacions per municipis al 2012, segons tipus d’allotjament. Font: 
Elaboració pròpia. 

 

 

La següent passa és preparar la informació corresponent a les dues variables objecte 
d’estudi, consum d’aigua i consum d’energia elèctrica, per tal de determinar els 
consums per habitant. Per al consum d’aigua s’han fet servir les dades en m3 
disponibles al Portal de l’aigua de les Illes Balears (consum per municipis de 2012). 
Aquestes dades de consum d’aigua són les totals de consum urbà i no es troben 
desglossades per usos. Per al consum d’energia s’han utilitzat dades de consum 
facturat en KWh per GESA-ENDESA disponibles a l’IBESTAT, per a l’any 2012, 
desglossades per usos domèstics, hosteleria i consum total. Concretament per a la 
confecció de les ràtios s’han fet servir les dades de consum d’energia elèctrica per 
usos domèstics i hosteleria sumades, perquè d’aquesta manera s’evita incloure dins 
del valor de consum d’energia consums d’altres usos que podrien distorsionar el 
resultat.  
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A continuació es calcula el quocient entre les dades de consums (aigua i energia) i les 
pernoctacions i s’obté el consum mitjà per habitant, per dia i municipi. Els resultats 
són els que s’obtenen a continuació. 
 
 

 
Consum 

aigua 2012 
m3 

l /hab /dia 
Consum 

residencial i 
turístic 2012 KWh 

KWh/hab/
dia  

Alaró 272.945 124,02 13.126.796 5,88

Alcúdia 3.091.847 244,96 99.972.100 7,82

Algaida 199.509 93,31 11.270.862 5,20

Andratx 1.518.350 250,30 62.000.279 9,96

Artà 359.240 114,98 20.330.426 6,40

Banyalbufar 56.280 190,78 1.846.564 6,07

Binissalem 458.591 149,12 14.753.017 4,74

Búger 93.744 218,65 2.147.090 4,89

Bunyola 626.518 250,65 16.892.042 6,67

Calvià 10.088.755 305,25 297.018.926 8,82

Campanet 174.215 163,13 6.263.122 5,76

Campos 457.422 108,22 27.687.757 6,40

Capdepera 2.104.527 287,74 61.555.511 8,30

Consell 212.702 141,25 8.782.965 5,76

Costitx 39.230 86,33 1.853.803 4,03

Deià 85.611 198,58 7.141.506 16,00

Escorca 20.966 185,17 1.183.863 10,19

Esporles 349.943 183,37 11.902.745 6,19

Estellencs 35.913 188,45 1.283.858 6,56

Felanitx 1.386.212 162,86 52.187.275 6,03

Fornalutx 33.329 102,20 2.146.774 6,39

Inca 1.367.574 118,12 54.717.595 4,68

Lloret de Vistalegre 50.303 93,61 2.575.752 4,73

Lloseta 251.430 114,98 9.492.725 4,30

Llubí 102.399 106,03 4.574.765 4,63

Llucmajor 2.963.531 180,04 99.919.021 5,99

Manacor 3.333.634 180,04 97.450.217 5,18

Mancor de la Vall 58.525 115,63 2.584.525 5,07

Maria de la Salut 88.213 103,39 3.779.392 4,37

Marratxí 2.650.312 207,23 68.465.879 5,34

Montuïri 99.184 85,15 5.732.027 4,84

Muro 1.175.397 200,11 50.373.270 8,50

Palma 26.443.840 163,19 800.269.156 4,91

Petra 100.134 86,83 4.753.321 4,07

Pollença 1.373.193 164,51 75.250.932 8,78

Porreres 167.625 79,39 9.549.661 4,49

Pobla (Sa) 903.490 181,33 21.602.744 4,29

Puigpunyent 84.007 110,05 5.305.867 6,87

Sencelles 242.990 178,09 7.726.455 5,52

Sant Joan 100.078 124,73 3.602.681 4,43
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Sant Llorenç des Cardassar 2.098.810 265,65 68.696.326 8,63

Santa Eugènia 94.973 139,64 3.346.440 4,85

Santa Margalida 1.391.687 186,62 51.584.249 6,80

Santa Maria del Camí 380.558 152,72 15.222.925 6,06

Santanyí 2.920.523 355,80 70.939.830 8,48

Selva 180.378 113,05 8.397.877 5,16

Salines (Ses) 510.856 181,68 22.449.637 7,90

Sineu 193.703 125,30 7.236.159 4,59

Sóller 837.736 135,77 43.615.341 6,98

Son Servera 1.640.372 238,78 49.519.935 7,14

Valldemossa 221.029 243,12 7.382.663 7,92

Vilafranca de Bonany 122.603 105,04 5.933.076 5,03

Ariany 46.043 130,78 2.237.827 6,26

MALLORCA 73.860.979 188,08 2.405.635.553 6,06

Estimació de consums d’aigua i energia per habitant i municipi al 2012. Font: elaboració 
pròpia. 

 
Dels resultats obtinguts i del diagrama de dispersió següent es desprèn que els 
municipis turístics són els que tenen un major consum per càpita d’aigua i energia, i es 
troben molts d’ells al quadrant superior dret definit per les mitjanes insulars, la qual 
cosa ens indicaria que els consums realitzats pels turistes són majors als dels 
residents. Pel que fa al consum d’energia però, es poden detectar característiques 
diferents a les de consum d’aigua, els municipis amb major consum d’energia, són 
Deià, Escorca, Andratx o Pollença, municipis amb major pes dels habitatges no 
principals. També es poden intuir altres explicacions, aquells municipis amb una 
tipologia més extensiva com Bunyola per exemple també poden presentar majors 
consums o aquells municipis més rics també presenten majors consums com Deià. 

Una altra reflexió a fer de la gràfica, són els elevats consums que hi ha als municipis 
de la Serra de Tramuntana, que no són municipis amb elevades xifres d’allotjament 
turístic, però en canvi, sí que presenten consums més elevats, la qual cosa només es 
podria explicar per l’elevada pressió que sofreixen els seus territoris per part de 
turistes, en forma de visites. 

Un altra aspecte remarcable, és que com ja s’ha comentat, en els consums d’aigua no 
es tenen en compte els consums en sòl rústic, i que per aquest motiu municipis com 
Pollença, per exemple, es troben per sota de la mitjana, quan és més que evident la 
forta pressió que té el sòl rústic municipal per la presència d’habitatges turístics. 
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Diagrama de dispersió dels consums mitjans diaris per habitant d’aigua i energia. 
Municipis de Mallorca 2012. Font: elaboració pròpia. 

 
A partir de les xifres anteriors s’ha intentat establir quin seria el consum dels turistes 
vers el consum dels residents. Per a realitzar una estimació dels consums per 
habitant resident i turista, i dins aquests darrers diferenciar entre aquells allotjats en 
establiments hotelers o similars i la resta, s’ha fet servir un model de regressió lineal 
múltiple, amb un nivell de confiança del 95%. En realitat s’han elaborat dos models un 
per a determinar el consum mitjà d’energia elèctrica per dia i un altre per al consum 
mitjà d’aigua per dia. 

Les variables que s’han entrat com independents han estat en els dos casos les de 
pernoctacions anuals treballades a nivell municipal: pernoctacions de residents, 
pernoctacions de turistes en establiments hotelers i similars i pernoctacions de resta 
de turistes (en aquest darrer cas s’han fet servir valors diferents en funció de si es 
tractava de definir el consum d’energia o aigua, com ja s’ha explicat en apartats 
anteriors). Les variables dependents han estat en un cas els consums d’energia en 
KWh anuals, i en l’altre els consums d’aigua en m3, també anuals. 

Els resultats de les regressions mostren els següents consums mitjans per persona i 
dia. 

  

 l/hab/dia KWh/hab/dia 
Turistes en establiments hotelers 475,34 12,31
Resta de turistes 445,49 19,28
Residents 136,16 3,95

Taula resum d’estimacions de consums mitjans diaris d’aigua i energia. Mallorca 2012. 
Font: elaboració pròpia. 
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A partir dels resultats de la regressió, es podrien fer algunes valoracions, però sempre 
tenint en compte que es tracta d’estimacions, i que poden amagar distorsions com a 
conseqüència de la manca de desagregació territorial, temporal o tipològica de les 
dades de partida. Així per exemple, les pernoctacions de turistes en allotjaments 
diferents en hotels o similars s’han distribuït o extrapolat per municipis a partir de la 
xifra d’habitatges no principals del cens de 2011, aquesta estimació porta implícita 
algunes distorsions dels resultats, s’imputen tots els consums d’aquests tipus 
d’habitatges a turistes, quan en realitat hi pot haver residents que tenen residències 
secundàries a municipis de costa i contribueixen a incrementar el consum de recursos 
en aquests municipis. Per aquest darrer motiu, les xifres de consums imputades a 
turistes no allotjats en establiments hotelers o similars, podrien ser superiors al que 
haurien de ser en realitat. 

Una primera conclusió que es pot treure dels resultats és que els consums mitjans dels 
turistes són sempre molt superiors als consums mitjans dels residents. El consum 
d’aigua mitjà d’un resident se situaria amb aquestes estimacions sobre els 136,16 
l/hab/dia i el d’un turista entorn als 466 l/hab/dia. El consum d’energia d’un resident 
seria de 3,95 KWh/hab/dia, front als 14,7 KWh/hab/dia d’un turista. 

El consum d’aigua d’un turista allotjat en un establiment hoteler o similar (475,34 
l/hab/dia) seria lleugerament superior al d’un turista allotjat a un altre tipus d’allotjament 
(allotjament en règim de lloguer, allotjament en propietat, familiars/amics i altres), 
445,49 l/hab/dia. Cal remarcar però que no s’han considerat els consums produïts en 
sòl rústic, que en el cas d’habitatges turístics de lloguer representarien el 40,5% de 
l’oferta, i que tampoc es disposa d’informació de consums d’aigua desagregada per 
usos, fet que pot distorsionar els resultats. Així per exemple, el fet de disposar només 
d’una xifra de partida de consum urbà anual, no desglossada per usos, implica que en 
la ràtio de consum definitiva s’hi incloguin consums que no són directament imputables 
a turistes o residents, la ràtio de consum per habitant definida s’ha d’entendre com un 
càlcul teòric que inclou els consums indirectes (serveis, equipaments, infraestructures, 
usos industrials...). 

Finalment, el consum d’energia mostra clarament el major consum produït pels turistes 
allotjats en establiments diferents a hotels o similars, 19,28 7 KWh/hab/dia, front els 
12,31 KWh/hab/dia dels turistes allotjats en hotels, el que podria indicar una major 
eficiència del segon tipus d’allotjament. En aquest cas, les dades de partida utilitzades 
corresponen als usos d’hosteleria i residencial, per tant les ràtios de consum d’energia 
es podrien apropar més a la realitat que no les de consum d’aigua, no obstant això, 
l’ús d’hosteleria inclou també activitats d’oferta complementària, i per aquest motiu la 
ràtio definitiva inclou també consums que no poden ser directament imputats als 
turistes o residents.  

Tot i que les estimacions realitzades poden amagar, per tant, algunes distorsions, i que 
s’han de prendre com a ràtios teòriques, sí que donen una idea de les diferències de 
consum entre turistes i residents. 

 
 

Sanejament i aigües residuals 
A Mallorca hi ha 66 EDAR, de les quals 56 estan gestionades per l’ABAQUA. El 
principal problema de l’estudi d’aquest vector és la manca de disponibilitat de dades 
completes i comparables. Es disposa de dades incompletes per poder fer un 
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seguiment exhaustiu dels tractaments per dies, mesos o anys, i a la vegada el fet que 
hi hagi depuradores gestionades per diferents entitats també complica la 
homogeneïtzació de les dades disponibles. No obstant això, a continuació s’inclou una 
llista amb les principals característiques de disseny i consums per a l’any 2012 de 
totes les depuradores de l’illa. 

 

NOM_EDAR 
Any de 

construcció

Cabal 
de 

disseny 
(m3/dia)

POBL. 
EQUIVALENT 
DISSENY(h.e.)

Cabal 
2012 

(m3/dia) 
Població 

equivalent 
Alaró 2010 1200 9000 687 3696 
Algaida-Montuïri 1994 1200 7000 570 4027 
Alcúdia - Port d'Alcúdia   10000 50000 12380   
Andratx 1999 2000 15000 1720 11981 
Artà 1990 2284 9166 1091 4664 
Banyalbufar 1994 200 1000 86 579 
Bendinat   3000 33417 1565   
Binissalem 1993 1000 5000 1279 4858 
Cala d'Or 1992 10500 57750 2974 20321 
Cala Ferrera 2001 1500 8750 1185 7234 
Cales de Mallorca 1991 5500 22917 1193 5353 
Cales de Manacor 1992 4000 16000 1256 5427 
Calvià   1200 3400 112   
Camp de Mar 1998 700 4083 373 2320 
Campanet-Búger 1997 500 3083 490 2150 
Campos 1998 1200 7000 795 5659 
Canyamel 1990 2250 13125 468 2094 
Capdepera 2004 10000 52500 3529 20449 
Cas Concos 2005 150 700 51 384 
Colònia de Sant Jordi 2004 4500 21000 1088 6239 
Colònia de Sant Pere 1994 500 2167 254 1077 
Consell 1998 437 2652 534 3143 
Costitx 1994 200 1167 64 257 
Deia 1993 465 3100 232 1173 
Estellencs 1992 158 790 44 260 
Felanitx 1982 2500 17083 2690 11262 
Font de Sa Cala 1991 1500 8750 432 2156 
Formentor 1995 330 2475 78 139 
Inca 1997 4410 25725 7299 22705 
Lloret 1994 240 1400 189 416 
Lloseta 1993 1300 7605 717 3881 
Llubí 2001 625 3646 160 1285 
Lluc 1996 150 875 61 190 
Llucmajor 2006 15900 79500 5439 31539 
Manacor   3500 27000 3912   
Mancor 1995 240 1400 138 694 
Muro 1978 1875 9375 925 4249 
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Muro-Santa Margalida 1992 12500 62115 4826 26715 
Palma I (Coll den 
Rebassa)   65000 564000 48435   
Palma II (Sant Jordi)   12000 460000 41398   
Peguera   4500 27300 2608   
Pollença 1993 16500 99000 6022 37110 
Porreres 1994 825 4813 510 4135 
Portocolom 1991 2000 10000 841 6308 
Portocristo   25000 26667 1677   
Puigpunyent 1995 232 1547 204 1270 
Randa 2001 125 938 16 92 
Sa Calobra 1995 157 1963 19 304 
Sa Pobla 1991 2000 15000 2019 15784 
Sa Ràpita 1995 1750 8750 417 1098 
Sant Elm 1993 1000 5833 114 671 
Sant Joan 1994 500 2500 317 776 
Sant Llorenç -sa Coma   70000 68000 5534   
Santa Eugenia 1996 225 1313 207 1170 
Santa Margalida 1994 1100 6417 882 1067 
Santa Maria 1998 1000 5833 993 4578 
Santanyí 2000 3000 17500 495 4092 
Santa Ponsa   253000 118000 11737   
Selva 1995 600 3500 373 1572 
Ses Salines 1995 375 2188 168 1632 
Sineu-Petra-Maria-Ariany 1994 2000 11667 1067 3669 
Sóller 1992 5400 29700 3115 9335 
Son Serra 2003 800 4667 154 686 
Son Servera 1996 9000 67500 4113 25556 
Valldemossa 1992 660 4840 384 1160 
Vilafranca 1994 600 3500 536 891 
Mallorca  589063 2169652 195241  

Principals característiques de disseny i consums per a l’any 2012 de totes les 
depuradores de l’illa. Font. ABAQUA. Estat del Medi Ambient de les Illes Balears (2014). 

De les dades anteriors es pot concloure que la capacitat de disseny del sistema de 
depuració de Mallorca és suficient per a poder tractar les aigües depurades produïdes 
en tot el sistema. El cabal de disseny de les depuradores analitzades és de 589.063 
m3 per dia i la producció d’aigües residuals al 2012 va ser de 195.241 m3 per dia. 

Si bé per tot el territori i per al conjunt de l’any, les dades mostren suficiència de les 
infraestructures, cal comentar que hi ha depuradores que sí que presenten problemes 
de manca de suficiència i també es detecten problemes puntuals durant la temporada 
alta, quan la producció d’aigües residuals és molt major i les capacitats de disseny es 
poden veure superades puntualment. Així, es pot comprovar a partir de la taula, i 
sempre segons les dades disponibles, que algunes depuradores de zones turístiques 
com la d’Alcúdia o la de Palma-Sant Jordi tenen capacitats de disseny per sota dels 
cabals reals produïts. 

Al mapa següent es representen les dades de la taula anterior, assignant les 
depuradores als nuclis als quals donen servei. Es mostra la relació entre el cabal en 
m3 per dia de l’any 2012 i la serva relació amb el cabal de disseny. Valors per sota de 
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1 indiquen que la capacitat de disseny de la depuradora és suficient i per sobre, en 
canvi que es produeixen més aigües residuals que les tractables a l’EDAR. 

Pel que fa a l’evolució de la producció i tractament d’aigües residuals, s’ha de dir que 
les dades no presenten suficient detall i homogeneïtat com per poder ser treballades i 
aportar resultats que siguin fiables, a nivell global. 

 
Relació entre el cabal m3/dia tractats a les EDAR al 2012 i el cabal de disseny (m3/dia), 

per nuclis. Font. Elaboració pròpia ABAQUA. Estat del Medi Ambient de les Illes Balears 
(2014). 

Residus 
Entre els anys 2014 i 2015 la producció de rebuig a l’illa s’incrementà en un 6,37%, de 
les 468.553,89 tones produïdes al 2014 es passa a 498.385,07 al 2015. La ràtio de 
producció de residus fou de 0,35 tones per plaça a l’any 2015.  

 

 2014 2015
% 
increment 

Gener 30533,67 31142,711 1,99%
Febrer 28528,4 28418,41 -0,39%
Març 33338,403 36935,18 10,79%
Abril 38185,528 42302,39 10,78%
Maig 42576,918 46399,395 8,98%
Juny 45419,423 48434,476 6,64%
Juliol 49546,74 53131,431 7,23%
Agost 49846,36 52630,76 5,59%
Setembre 44882,03 47639,922 6,14%
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Octubre 40849,35 43227,045 5,82%
Novembre 32902,936 34925,55 6,15%
Desembre 31944,13 33197,802 3,92%
Total 468553,888 498385,072 6,37%

Producció de rebuig per mesos. Mallorca (2014-5015). Font. Consell de Mallorca. 

Aquesta producció de residus presenta les mateixes variacions estacionals de 
l’ocupació hotelera o del consum de recursos, amb un màxims als mesos de 
temporada alta i mínims durant l’hivern. 

Per territoris, els municipis turístics són els que presenten una sèrie amb major 
estacionalitat, mentre que a Palma, l’estacionalitat és inferior, i a la resta de municipis 
és pràcticament inexistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producció de rebuig per mesos. Mallorca, Palma, Municipis turístics i resta (2014-5015). 
Font. Consell de Mallorca. 

 

A la taula següent es detalla per cada municipi o territori de recollida de residus l’índex 
de GINI que mesura el grau d’estacionalitat de la producció de residus. Queda 
perfectament palès que aquells municipis eminentment turístics són els que presenten 
índexs majors que indiquen un major grau d’estacionalitat. Resulta interessant apuntar 
que els municipis de la Serra de Tramuntana, com per exemple Escorca, tot i no tenir 
gaire allotjament turístic, mostren una elevada estacionalitat, cosa que s’explica 
perquè es tracta d’una zona molt freqüentada pels turistes. Així la pressió sobre els 
factors externs no depèn només de places sinó també dels recursos turístics. 
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Índex de GINI de producció de rebuig (2014-5015). Font. Consell de Mallorca. 

 

Transport i mobilitat 
La mobilitat és un dels factors més afectats per l’activitat turística. Els turistes fan servir 
diferents modalitats de transport per desplaçar-se de la zona del seu allotjament als 
indrets de consum dels recursos turístics. No existeixen dades de mobilitat per a 
turistes i per això en aquest apartat s’aporten dades generals de mobilitat pel conjunt 
de l’illa, que inclouen tant mobilitat de residents com mobilitat de la població turística. 

En primer lloc, s’ha fet una aproximació a la mobilitat en transport públic, a partir de 
dades disponibles del Consorci de Transports de Mallorca. Segons les dades 
disponibles dels informes anuals, el nombre de viatgers en les línies de Bus del TIB 
per a l’illa de Mallorca s’ha mantingut relativament estable durant els darrers 6 anys, 
entorn als 9 milions de viatgers anuals. 

La mobilitat en transport públic presenta una estacionalitat semblant a la que hi ha per 
altres factors, sempre com a conseqüència de l’activitat turística. Així durant els mesos 
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d’hivern el nombre de passatgers se situa per sobre dels 200.000 passatgers 
mensuals, però aquestes xifres superen el 1.200.000 al mesos de juliol i agost, la qual 
cosa vincula clarament aquest increment a l’activitat turística. 
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Viatgers en línies de BUS de transport públic del TIB (2010-2015). Font. Consorci de 

transports de Mallorca. 
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Viatgers en línies de BUS de transport públic del TIB per mesos (2014). Font. Consorci de 

transports de Mallorca. 

Les línies de bus amb més viatgers varen ser al 2014: la 352 Can Picafort – Port de 
Pollença (1.281.171) passatgers, la 102 Port d’Andratx-Palma (1.046.301 passatgers), 
la 104 Peguera-Magaluf-Palma (997.007 passatgers) i la 106 Magaluf-Palma 
(502.401). Totes elles línies que uneixen destinacions clarament turístiques.  

Pel que fa a la mobilitat privada, es presenten inicialment dades de l’evolució del parc 
de vehicles de l’illa de Mallorca. L’increment del parc de vehicles va ser constant i 
important fins a l’any 2008. Amb la crisi es va desaccelerar l’increment de vehicles, fins 
i tot durant alguns anys es va reduir, i als darrers anys la tendència és d’un lleuger 
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increment, a l’any del 2015 s’ha superat el parc de vehicles que hi havia al 2007, just 
abans de l’inici de la crisi. 
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Evolució del parc de vehicles de l’illa de Mallorca (1996-2015). Font. IBESTAT. 

El parc de vehicles és una variable estratement lligada a la matriculació de vehicles. 
L’estancament del parc de vehicles és conseqüència directe de la reducció de la 
matriculació de vehicles des de l’inici de la crisi. Així es demostra amb les dades de 
l’evolució de les matriculacions de turismes des de 2003, que varen tenir un important 
descens a partir de 2007, i han quedat estabilitzades des de llavors entorn als 20.000, 
amb un lleuger increment al 2014. 
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 Evolució dels turismes matriculats de l’illa de Mallorca (2003-2014). Font. IBESTAT. 
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Les matriculacions presenten uns patrons estacionals relativament regulars, que es 
repeteixen al llarg de l’any, per aquest motiu s’ha procedit a analitzar-ne 
l’estacionalitat. L’índex general de variació estacional mostra aquest patró 
d’estacionalitat, i es pot comprovar com als mesos entre març i juliol s’incrementen les 
matriculacions, i que a partir del mes d’agost fins a ferbrer aquestes són més baixes. 
Aquesta estacionalitat que es repeteix al llarg de la sèrie, seria conseqüència de 
l’activitat turística lligada a cotxes de lloguer.  
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IGVE dels turismes matriculats de l’illa de Mallorca (2003-2014). Font. IBESTAT. 

 

La mobilitat motoritzada en vehicles de lloguer és una de les característiques de la 
nova modalitat de turisme que s’allotja en habitatges turístics de lloguer. L’increment 
del lloguer d’habitatges, lògicament ha de comportar un increment de la mobilitat 
privada d’aquests turistes mitjançant vehicles de lloguer, amb les conseqüències i 
impactes derivats d’aquest ús.  

Segons dades de la mateixa Conselleria de Turisme hi podria haver a l’illa de Mallorca, 
80 cases de lloguer de vehicles i uns 32.000 vehicles de lloguer, cosa que representa 
el 4,23% dels vehicles de l’illa. 

Segons dades disponibles a les “Memorias anuales de la Autoridad Portuaria de 
Baleares y anuario estadístico”, l’evolució dels vehicles en règim de mercaderia com a 
cabotatge domèstic al Port de Palma mostra una clara diferència entre vehicles 
embarcats i desembarcats. Atès que molts dels vehicles de lloguer són reembarcats 
quan acaba la temporda, possiblement les dades d’embarcats estiguin en gran mesura 
relacionades amb els vehicles de lloguer. Com es pot comprovar les dades de 
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turismes embarcats als anys 2013 i 2014 s’apropen a la xifra de 30.000, la mateixa 
que hi havia al 2008, abans de la crisi.  A més, resulta curiós que al 2014, la diferència 
entre turismes carregats i descarregats, els que es queden a l’illa, coicidí pràcticament 
amb la xifra de vehicles matriculats a l’illa al mateix any segons dades de l’IBESTAT. 

 
Any Turismes carregats Turismes descarregats 
2008 31.634 55.400
2009 23.438 34.748
2010 20.572 31.573
2011 23.911 43.269
2012 24.448 36.784
2013 29.624 46.380
2014 28.285 51.895

Tràfic de turismes al Port de Palma. Font. emorias anuales de la Autoridad Portuaria de 
Baleares y anuario estadístico 

 

Segons el Departament de carreteres del CIM, els principals problemes de saturació 
de mobilitat motoritzada durant l’estiu es produeixen a l’àrea metropolitana de Palma, 
badia de Palma i costa de Ponent. 

Les xifres d’IMD disponibles per anys, dels aforaments del CIM, mostren un increment 
en els darrers anys. A partir de les dades d’evolució de les Intensitats Mitjanes Diàries 
de 170 estacions d’aforament de l’illa de Mallorca, es pot constatar que s’ha produït un 
increment que assoleix el 20,52% entre el 2004 i 2015, i el 12,55% entre 2008 i 2015. 
Es va produir un retrocés en les dades d’IMD entre 2010 i 2012, però han tornat a 
repuntar en els darrers anys, entre 2013 i 2015 l’increment va ser del 10,3% . 

Aquestes xifres d’increment de les IMD no quadren amb les dades de relatiu 
estancament del parc mòbil com s’havia vist abans, la qual cosa pot tenir com 
explicació més plaussible l’ús de vehicles de lloguer, molts dels quals a més resulta 
que no estan matriculats a l’illa i per tant no computen als efectes del parc mòbil. Així 
per exemple, l’increment del parc de vehicles entre 2013 i 2015, va ser del 2,5%, 
mentre que l’imcrement de les IMD ser del 10,3%.  

De l’anàlisi de les estacions d’aforament no es pot detectar l’existència de patrons 
territorials d’increment de les IMD molt marcats, es tracta d’un fenomen amb un efecte 
molt difús, que afecta a la major part de l’illa de Mallorca. 
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Evolució de les IMD de 170 estacions d’aforament (2004-2015). Font. Consell de Mallorca. 
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4.3 FACTORS SOCIOECONÒMICS 
4.3.1 Habitatge 

Els habitatges s’han convertit amb un allotjament turístic més a la darrera etapa 
turística, a partir de la dècada de 1990. Una primera aproximació al parc d’habitatges 
de l’illa ens ve donat pel seu volum i per la tipologia d’aquests habitatges. A Mallorca, 
segons el cens de 2011 hi havia 452.660 habitatges distribuïts per tipologies segons 
es pot veure a la següent taula: 

 
Tipus Habitatges
Habitatges Familiars 452.522
Habitatges principals 335.878
Habitatges secundaris 60.990
Habitatges buits 55.654
Habitatges col·lectius 138
TOTAL 452.660

Habitatges de Mallorca, segons tipologia. Font. Cens de 2011. 

 

Com es pot observar el percentatge més elevat és el d’habitatges principals, però hi ha 
un 14% dels habitatges que són secundaris i 12% de buits. Les zones amb major 
volum d’habitatges turístics de vacances coincideixen habitualment amb aquelles que 
també tenen un major volum d’habitatges secundaris. Si es té en compte que en 
aquests moments hi ha un 4,4% d’habitatges que es lloguen com estades turístiques, 
es podria fer una simple extrapolació i concloure que una tercera part del habitatges 
secundaris s’estan comercialitzant.   
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13%
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75%

 
Habitatges de Mallorca, segons tipologia. Font. Cens de 2011. 
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En el mapa que s’introdueix a continuació es pot veure per seccions censals quines 
són les zones de l’illa de Mallorca, amb una quantitat superior d’habitatges secundaris, 
que coincideixen principalment amb zones turístiques residencials. Badia de Pollença, 
Port d’Alcúdia, Can Picafort, Son Serra, s’Illot-sa Coma, Cales de Mallorca, sa Ràpita, 
Santa Ponça, Costa de la Calma, Peguera, Port d’Andratx, són les zones amb més 
volum d’habitatges secundaris i en molts de casos coincideixen amb les que tenen 
també una major presència del fenomen de lloguer d’habitatges turístics. 

 
Volum d’habitatges secundaris per seccions censals. Font. Elaboració pròpia a partir de 

Cens de 2011 (INE). 

Segons l’any de construcció la majoria dels habitatges de l’illa s’han construït a partir 
de la dècada de 1970. Les dues dècades de major producció d’habitatges varen ser la 
de 1970, posterior al primer gran boom turístic, i la de 2000, amb la bimbolla 
immobiliària anterior a la crisi de 2008. 

Al plànol I-12 d’edat mitjana dels habitatges per seccions censals, es pot comprovar 
com aquelles seccions amb l’edat mitjana superior coincideixen amb els nuclis 
tradicionals de l’illa. Quant a les zones turístiques, majoritàriament tenen edats 
mitjanes dels habitatges que es troben entre 1973 i 1990, tot i que existeixen diversos 
assentaments principalment al llevant o Platja d’Alcúdia que tenen edats mitjanes 
superiors. 
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Habitatges segons any de construcció. Font. Elaboració pròpia a partir de Cens de 2011 

(INE). 

Finalment i per acabar de caracteritzar el tema de l’habitatge, s’ha treballat sobre el 
seu estat. La majoria dels habitatges es troben en bon estat segons es desprèn del 
cens de 2011. No obstant això, es poden observar diferències per zones (vegeu plànol 
I-11). Les zones en pitjor estat serien el centre i est de Palma, i algunes seccions 
censals dels nuclis de Manacor, sa Pobla o Felanitx. Per zones costeres, Can Picafort, 
Son Serra, Cala Millor, s’Estany d’en Mas, s’Arenal de Llucmajor, Cala Major i Magaluf, 
són les que tenen un percentatges inferiors d’habitatges en bon estat. 
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Habitatges segons any estat de conservació. Font. Elaboració pròpia a partir de Cens de 

2011 (INE). 
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4.3.2 Dinàmica del mercat immobiliari 
Relacionat amb el punt anterior de l’habitatge, s’ha de dir que durant els darrers anys 
hi ha hagut dues fases, una d’expansiva de forta producció d’habitatges i d’increment 
dels preus, fins a l’any 2007, i una de recessiva tant en termes de construcció com de 
preus, tal com queda reflectit a les dues gràfiques següents. Els darrers anys sembla 
intuir-se una lleugera reactivació d’ambdues variables, però molt lluny de les xifres de 
la bimbolla immobiliària d’abans de la crisi. 
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Evolució de les llicències d’habitatges (2000-2014). Font. Elaboració pròpia a partir 
d’IBESTAT. 

L’evolució dels preus taxats dels habitatges als municipis de més de 25.000 habitants 
mostra aquesta tendència a la baixa dels darrers anys. Es pot interpretar la gràfica a 
partir de tres grans grups. Per una banda, els municipis més residencials com Inca o 
Manacor, són els que tenen un preu de l’habitatge inferior durant tot el període 
d’estudi. Els municipis de l’àrea metropolitana, Palma, Marratxí i fins i tot Llucmajor 
tenen uns preus de m2 intermedis. Finalment, Calvià, l’únic municipi eminentment 
turístic és el que ha presentat durant tot el període preus més alts, i fins i tot, es pot 
apreciar que s’han mantingut amb una tendència més estable. 

El mapa següent, sobre preu del m2 d’habitatges per nuclis, mostra com són els nuclis 
de costa i els de la Serra de Tramuntana els que tenen major valor. Es tracta d’aquells 
nuclis més vinculats a l’activitat turística. D’alguna manera es pot observar una 
paral·lelisme entre aquells nuclis amb major preu dels habitatges i aquells que tenen 
també una major presència de lloguer turístic d’habitatges, tot i que aquest és un 
fenomen molt estès. 
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Evolució del preu taxat dels habitatges per trimestres (2005-2015). Font. Elaboració 

pròpia a partir d’IBESTAT. 

 
Preu m2 d’habitatges per nuclis (2016). Font. Elaboració pròpia a partir de 

http://www.idealista.com/ca/. 



 
 
 
 

   
   PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS DE L’ILLA DE MALLORCA (PIAT)   

Memòria Informativa   119 
 

 

Finalment i per acabar amb aquest apartat, s’aporta documentació per Palma extreta 
de http://www.idealista.com/ca/ sobre l’evolució dels preus de venda dels habitatges i 
dels preus del lloguer. En base a la següent gràfica es pot observar com els preus de 
venda varen patir un descens a partir de 2010, conseqüència de la crisi, i es varen 
estabilitzar al 2013 amb una lleugera tendència a la recuperació al 2016, però molt per 
sota els preus que hi havia al començament del període d’anàlisi.  Per la seva banda 
els preus del lloguer també varen seguir una tendència decreixent des del 2009 al 
2013, però a partir de llavors s’han incrementat els preus de manera important, 
especialment des de 2014. L’explicació a aquesta tendència respon molt probablement 
a l’increment del fenomen de lloguer d’habitatges, que en els darrers anys s’ha 
disparat a la capital. 
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Evolució del preu de venda i lloguer d’habitatges d’habitatges a Palma (2008-2016). Font. 

Elaboració pròpia a partir de http://www.idealista.com/ca/. 
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4.3.3 Economia 
En aquest apartat sobre l’afecció del sector turístic en l’economia s’han analitzat dues 
variables, per una part del mercat de treball i per altra la despesa dels turistes, dades 
en ambdós casos extretes de l’IBESTAT. 

La població ocupada a Mallorca en el sector turístic s’ha mantingut lleugerament 
estable en els darrers 4 anys, amb una tendència a l’alça, s’ha passat de 107.297 
afiliats en el sector turístic al segon trimestre de 2011 a 123.781 en el mateix trimestre 
de 2015, cosa que ha representat un increment en aquests 4 anys d’un 15,36%. 

El percentatge de població ocupada al sector oscil·la entre el 18,27% del quart 
trimestre al 32,25% del segon, al 2015. 
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Afiliacions a la seguretat social per trimestres (Mallorca, 2009-2016). Font. IBESTAT. 

 

Trimestre 

Afiliats al 
sector 

turístic
Afiliats 

totals

% afiliats 
al sector 

turístic
2015T1 74.868 323.836 23.12%
2015T2 123.781 383.805 32.25%
2015T3 117.079 375.146 31.21%
2015T4 55.800 305.402 18.27%

Afiliacions a la seguretat social per trimestres (Mallorca, 2015). Font. IBESTAT. 

 

Quant a la despesa dels turistes, als darrers anys hi ha hagut una tendència a 
incrementar-se, per bé que al 2014 es va patir un cert retrocés de 8.674.395 milers 
d’euros al 2013 a 8.583.745 milers d’euros al 2014.  
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Per tipologia d’allotjament, la màxima despesa és la corresponent a turistes que 
s’allotgen a hotels i establiments similars, el 67,7% de la despesa total dels turistes al 
2014. Segueix la despesa dels turistes en habitatges de lloguer que representaren 
17,7% de la despesa al 2014. 

La despesa mitjana diària és un indicador més orientatiu per tal de poder comparar els 
diferents tipus de turisme, segons l’allotjament. En aquest cas, la despesa  més 
elevada es correspon també als turistes a hotels i establiments similars (117,55 euros 
per turista i dia al 2014), tot i que la despesa mitjana diària dels turistes en allotjament 
en lloguer s’està incrementant als darrers anys (105,99 euros per turista i dia).  
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Evolució de la despesa total de turistes a Mallorca per tipologia d’allotjament. (2012- 
2015). Font. IBESTAT. 

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014

D
es
pe

sa
 m

itj
an

a 
di
àr
ia
. E
ur
os

TOTAL Hotels i similars
Allotjament en règim de lloguer Allotjament en propietat, familiars/amics

 
Evolució de la despesa mitjana diària de turistes de Mallorca per tipologia d’allotjament. 

(2012- 2015). Font. IBESTAT. 
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Una altra informació interessant és la corresponent als comptes de cotització inscrits a 
la seguretat social per municipis al sector de l’hosteleria, la seva evolució permet 
comprovar com s’ha incrementat el nombre de comptes des de 2009, un 17,4% pel 
conjunt de Mallorca en el mes de juliol. Aquest increment ha estat especialment 
important als municipis d’interior i de la Serra de Tramuntana, amb un increment 
proper al 31%. De fet aquells municipis que han tengut un major increment són aquells 
d’interior que tenen majors volums d’estades turístiques en habitatges.  
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Evolució dels comptes d’hosteleria inscrits a la seguretat social per tipus de municipi. 
(2009- 2016). Font. IBESTAT. 

 

4.4 TERRITORI I MEDI AMBIENT 
4.4.1 Classificació del sòl 

En aquest punt de la memòria es farà una aproximació a la classificació del sòl de l’illa 
de Mallorca, a partir de la informació continguda al MUIB, atès que es tracta de l’única 
informació homogènia disponible per a tots els municipis de l’illa. Hi ha però algunes 
matisacions a realitzar, algunes referents a la manca d’actualització de la font, d’altres 
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referents a la classificació del sòl segons la LOUS i el seu reglament general per 
Mallorca, així com també l’aplicabilitat de la DT 1a de la 7/2012, i el Decret Llei 1/2016.  

Com a conseqüència de l’aplicació d’aquestes normatives, en aquests moments la 
classificació com a sòl urbà d’aquells terrenys així recollits en els planejaments 
municipals que estan en situació de sòl rural ha quedat en suspens a l’espera de 
l’aprovació d’una nova llei que ho clarifiqui. En qualsevol cas i a l’empara de la 
legislació indicada, es pot considerar que actualment no és possible iniciar o continuar 
processos que tenguin com a conseqüència la transformació urbanística amb modalitat 
de nova urbanització de terrenys que només tenguin formalment la classificació de sòl 
urbà, si es troben en situació de sòl rural. Aquest procés només resulta viable 
mitjançant la reclassificació dels terrenys a sòl urbanitzable per part de l’Ajuntament. 
Però l’ajuntament també podria decidir no dur a terme la reclassificació a urbanitzable i 
reclassificar els terrenys com a sòl rústic. Així doncs, i com a conseqüència de 
l’anterior no es pot conèixer en aquests moments l’abast d’aquests canvis que implica 
la legislació en la classificació del sòl de l’illa de Mallorca i les xifres s’han de 
considerar purament orientatives. 

Segons es desprèn de l’anàlisi del MUIB hi ha un 4,79% dels sòl de l’illa que té 
classificació de sòl urbà i un 0,92% classificació de sòl urbanitzable. D’aquest 1% 
probablement hi pugui haver un percentatge de terrenys que ja estan executats però 
dels quals encara no s’ha recepcionat la urbanització. El percentatge de sòl rústic 
representa el restant 94,29% del territori de l’illa. 

 

Classe de sòl 
Superfície 
(m2) Ha % 

Sòl urbà 173.498.236 17.349,82 4.79% 
Sòl urbanitzable 33.186.271 3.318,63 0.92% 
Sòl rústic 3.416.015.638 341.601,56 94.29% 

Classificació del sòl de Mallorca, inclosa la Dragonera. Font. MUIB 2012. 

 

Per sistemes territorials, el que presenta un major volum d’hectàrees de sòl urbà i 
urbanitzable coincideix amb l’àrea metropolitana de Palma, seguit de lluny pel 
sistemes del litoral de ponent (Calvià i Andratx) i per les badies de Pollença i Alcúdia. 
però de prop pel sistema del litoral de Ponent, que és un sistema principalment turístic. 
També l’àrea metropolitana és la que té una major superfície de sòl urbanitzable, el 
36,35% del total de l’illa. 
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Sistema Territorial Turístic Sòl urbà 
Sòl 
urbanitzable Sòl Rústic 

Àrea metropolitana 5.048,42 1.206,50 15.422,43 
Badies de Pollença i Alcúdia 2.110,52 350,55 35.667,88 
Costa de Llevant-Sud 1.260,18 291,94 30.452,60 
Litoral de Ponent 2.783,57 317,92 12.462,43 
Migjorn 648,61 172,49 25.972,22 
Península de Llevant 1.934,32 348,82 41.901,52 
Pla de Mallorca 840,65 48,03 78.883,74 
Platja de Palma - Cap Blanc 1.267,10 366,98 23.788,33 
Raiguer 832,44 178,40 10.923,49 
Serra de Tramuntana 583,88 36,39 65.685,03 

Classificació del sòl de Mallorca, per sistemes territorials en hectàrees. Font. MUIB 2012. 

La següent gràfica que mostra per percentatges la distribució de la classificació del sòl 
en els sistemes territorials, deixa palesa la importància de l’àrea metropolitana de 
Palma quant a sòl urbà i urbanitzable. És destacable també el fort pes que tenen el sòl 
urbà i urbanitzable al litoral de ponent (Calvià i Andratx), assolint gairebé una xifra del 
20% del territori. Les badies del nord, península de llevant i Platja de Palma, tenen 
distribucions de classificació del sòl semblants, amb percentatges de sòl urbà sobre el 
5%. Costa de llevant sud i Migjorn, en canvi tenen percentatges de sòl urbà i 
urbanitzable inferiors. Pel que fa a la resta de sistemes, el Raiguer és una comarca 
més urbanitzada, presentant un percentatge de sòl urbà superior al 6,5%, per contra el 
Pla i la Serra de Tramuntana tenen uns percentatges molt baixos. 
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Classificació del sòl de Mallorca. Sistemes territorials en percentatges. Font. MUIB 2012. 
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MUNICIPI Sòl urbà % 
Sòl 

urbanitzable % Sòl Rústic % 
Alaró 78.84 1.73% 0.00 0.00% 4490.94 98.27%
Alcúdia 689.34 11.51% 87.71 1.46% 5211.51 87.02%
Algaida 108.25 1.21% 10.45 0.12% 8849.24 98.68%
Andratx 328.40 4.04% 218.94 2.69% 7587.47 93.27%
Ariany 30.20 1.32% 0.00 0.00% 2266.21 98.68%
Artà 220.46 1.58% 18.24 0.13% 13726.53 98.29%
Banyalbufar 8.17 0.45% 0.00 0.00% 1795.17 99.55%
Binissalem 105.53 3.55% 27.52 0.92% 2843.22 95.53%
Búger 17.36 2.10% 0.00 0.00% 809.50 97.90%
Bunyola 155.68 1.84% 103.74 1.23% 8202.66 96.93%
Calvià 2333.73 16.11% 92.05 0.64% 12062.32 83.26%
Campanet 59.36 1.71% 0.00 0.00% 3402.98 98.29%
Campos 309.97 2.07% 168.29 1.13% 14462.45 96.80%
Capdepera 523.16 9.54% 80.89 1.47% 4881.34 88.99%
Consell 66.50 4.86% 8.64 0.63% 1293.16 94.51%
Costitx 14.19 0.92% 0.00 0.00% 1520.62 99.08%
Deià 50.32 3.33% 0.00 0.00% 1461.51 96.67%
Escorca 26.44 0.19% 0.00 0.00% 13884.99 99.81%
Esporles 139.67 3.96% 0.00 0.00% 3386.42 96.04%
Estellencs 5.28 0.39% 0.00 0.00% 1334.76 99.61%
Felanitx 348.39 2.05% 112.47 0.66% 16504.24 97.28%
Fornalutx 11.71 0.60% 0.00 0.00% 1936.07 99.40%
Inca 300.28 5.15% 82.11 1.41% 5447.55 93.44%
Lloret de Vistalegre 15.15 0.87% 0.00 0.00% 1728.28 99.13%
Lloseta 96.54 7.99% 13.92 1.15% 1097.79 90.86%
Llubí 62.54 1.79% 0.00 0.00% 3424.31 98.21%
Llucmajor 1019.17 3.12% 239.73 0.73% 31449.21 96.15%
Manacor 1034.04 3.98% 184.89 0.71% 24775.05 95.31%
Mancor de la Vall 29.74 1.50% 0.00 0.00% 1957.26 98.50%
Maria de la Salut 66.30 2.17% 0.00 0.00% 2985.77 97.83%
Marratxí 957.08 17.64% 298.49 5.50% 4169.24 76.86%
Montuïri 59.93 1.46% 6.39 0.16% 4044.10 98.39%
Muro 266.06 4.54% 0.00 0.00% 5592.17 95.46%
Palma 4495.47 23.00% 943.33 4.83% 14108.26 72.18%
Petra 69.04 0.98% 15.88 0.23% 6929.06 98.79%
Pollença 403.24 2.67% 125.26 0.83% 14585.91 96.50%
Porreres 122.19 1.41% 15.32 0.18% 8548.61 98.42%
Puigpunyent 99.68 2.36% 0.00 0.00% 4128.76 97.64%
Sa Pobla 278.21 5.73% 30.33 0.62% 4548.28 93.65%
Sant Joan 54.17 1.41% 0.00 0.00% 3796.36 98.59%
Sant Llorenç des Cardassar 269.89 3.29% 106.73 1.30% 7820.01 95.41%
Santa Eugènia 38.21 1.89% 0.00 0.00% 1984.95 98.11%
Santa Margalida 286.36 3.31% 102.91 1.19% 8256.03 95.50%
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Santa Maria del Camí 93.65 2.49% 46.18 1.23% 3619.56 96.28%
Santanyí 609.91 4.90% 127.35 1.02% 11702.65 94.07%
Selva 61.01 1.25% 0.00 0.00% 4810.19 98.75%
Sencelles 47.65 0.90% 0.00 0.00% 5233.95 99.10%
ses Salines 171.39 4.39% 0.00 0.00% 3729.74 95.61%
Sineu 75.43 1.58% 0.00 0.00% 4694.38 98.42%
Sóller 190.00 4.44% 6.71 0.16% 4077.78 95.40%
Son Servera 312.49 7.34% 14.57 0.34% 3927.96 92.31%
Valldemossa 57.91 1.35% 29.65 0.69% 4197.10 97.96%
Vilafranca de Bonany 76.15 3.18% 0.00 0.00% 2317.99 96.82%
Total 17349.82 4.79% 3318.63 0.92% 341601.56 94.29%

Classificació del sòl de Mallorca, per municipis en hectàrees. Font. MUIB 2012. 

 

4.4.2 Usos del sòl 
De l’anàlisi de les cobertures del sòl a l’illa de Mallorca es treu com a primera conclusió 
que els usos formals agrícoles encara suposen més de la meitat de la superfície de 
l’illa del 2012. El 55,9% el territori illenc està ocupat per terres de conreu i conreus 
permanents segons es desprèn de la nomenclatura del CLC i de la cartografia 
elaborada a partir de l’ORTOFOTO de 2012 de SITIBSA, amb la metodologia del CLC, 
nivell 2. 

Els usos artificials suposen el 6,7% de la superfície de l’illa, tot i que en aquest tipus de 
cartografia no es tenen en compte la majoria de carreteres que podrien incrementar la 
superfície artificial, fins a un 2% més. Aquesta xifra del 6,7% és bastant similar a la 
xifra de sòl urbà i urbanitzable de l’illa, 5,7%, s’ha de pensar però que existeixen molts 
d’usos urbans que tenen classificació de sòl rústic, bàsicament sistemes generals. 

Quant als usos naturals, aquests representen un 37,4%, essent la superfície de 
boscos la que més ocupa amb un 17,2% del territori. 
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Usos del sòl de Mallorca 2012, Nivell 2 del CLC. Font; GAAT 

 

L’evolució dels usos durant els darrers 60 anys ha estat condicionada per les fortes 
pressions urbanitzadores, primer per la creació de centres turístics litorals i després 
per l’expansió de la urbanització en general, tant aquella vinculada al creixement de 
l’àrea metropolitana de Palma com la urbanització difusa de la resta del territori. 

La resta del usos han patit un retrocés, però sobretot els usos agrícoles. Pràcticament 
tota la superfície ocupada per usos urbans s’ha vist reduïda en els usos agrícoles. Els 
usos naturals han mantingut en canvi uns percentatges d’ocupació similars, això no vol 
dir però, que els nous creixements urbans s’hagin ubicat sobre usos agrícoles, de fet 
no ha estat així, molts dels usos urbans creats a la segona meitat de segle XX varen 
ocupar usos naturals a la primera línia de costa. L’explicació a l’anterior s’ha de buscar 
en l’expansió dels usos naturals sobre usos agrícoles en  retrocés o desús. 
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  1956 1973 1995 2000  2006  2012

Usos urbans  1,17% 2,14% 4,35% 4,59%  4,86%  4,93%
Usos industrials, comercials, 
transport 0,14% 0,37% 0,66% 0,72%  0,86%  0,99%
Usos miners, abocadors i en 
construcció 0,02% 0,10% 0,17% 0,21%  0,22%  0,27%
Zones verdes artificials no 
agrícoles 0,00% 0,02% 0,32% 0,37%  0,44%  0,47%
Terres de conreu 17,85% 17,06% 17,32% 17,23%  17,09%  17,11%
Cultius permanents 41,96% 41,78% 39,48% 39,29%  39,07%  38,81%
Boscos naturals 17,94% 17,93% 17,30% 17,23%  17,21%  17,16%
Vegetació arbustiva 9,67% 9,29% 8,94% 8,89%  8,79%  8,78%
Zones amb escassa vegetació 10,52% 10,56% 10,71% 10,71%  10,71%  10,75%
Zones humides litorals 0,73% 0,72% 0,72% 0,72%  0,70%  0,70%
Aigües continentals 0,00% 0,03% 0,03% 0,03%  0,03%  0,03%

Evolució dels percentatges d’usos del sòl de Mallorca (1956-2012), Nivell 2 del CLC. 
Font; GAAT 
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2 del CLC. Font; GAAT 
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La distribució territorial d’aquests usos és desigual. A l’Àrea metropolitana de Palma 
els usos artificials assoleixen percentatges propers al 40% del territori, quan el sòl urbà 
i urbanitzable té percentatges inferiors al 30%, això suposa que existeix una gran 
quantitat d’usos artificials classificats com a sòl rústic. El litoral de Ponent (Calvià i 
Andratx) assoleix percentatges d’usos artificials entorn als 20%, cosa que s’assimila 
bastant al percentatge de sòl classificat com a urbà en aquest sistema territorial. 

La resta de sistemes territorials tenen tots ells un pes inferior dels usos artificials, 
sempre per sota del 10%, fins i tot en alguns casos com la Serra de Tramuntana i Pla 
tenen percentatges molt inferiors, entorn a l’1% del territori. 

Els usos naturals tenen un pes superior a la Serra de Tramuntana, on ocupen més del 
80%. Al litoral de Ponent també tenen un pes important, superior al 50%, així en 
aquest sistema existeix una dicotomia urbà-natural que no es dóna altres zones, amb 
un pes molt baix dels usos agrícoles. 

El Raiguer i el Pla tenen pesos molt importants d’usos agrícoles, entorn al 80%, són 
els sistemes que ocupen les depressions centrals de l’illa, les zones tradicionalment 
destinades a l’agricultura.  

Finalment, els sistemes territorials de badies de Pollença i Alcúdia, Península de 
Llevant, Llevant-Sud, Migjorn i Platja de Palma, que són eminentment turístics, 
presenten distribucions de cobertures del sòl més variades, conservant tots ells entre 
un 20% i un 40% de superfícies naturals. 

 

4.4.3 Sòl vacant residencial i turístic 
Segons l’estudi de sòl vacant de 2008, la capacitat total en sòl vacant a l’illa de 
Mallorca era de 396.236 places, en una superfície de 2.684,08 hectàrees. Les  places 
a l’estudi de sòl vacant de 2008 estaven calculades a partir dels habitatges prevists en 
aquest sòl vacant pel planejament  municipal multiplicats per 3 places, segons establia 
el Decret 2/1996, i les places turístiques previstes al mateix planejament. Si tenim en 
compte, segons s’ha pogut veure en altres apartats que hi ha 452.660 habitatges i 
288.320 places en establiments turístics, això representarien 1.646.300 places 
existents, multiplicant els habitatges per una ràtio de 3.  

 
 Residencial Residencial i/o 

turístic Turístic TOTAL 

Places 349.658 34.033 12.545 396.236
Hectàrees 2.353,20 210,47 120,38 2.684,08

Places i hectàrees de sòl vacant. Mallorca 2008. Font: SITIBSA. Per al càlcul de les places 
es feia servir una ràtio de 3 habitants per habitatge, segons Decret 2/1996 de capacitat de 

població. 
 
La majoria d’aquestes places vacants es troben en sòl residencial, el 88%, i només el 3% 
afectarien a sòl únicament i exclusivament turístic. 

Per tipologia, la major part de les places en sòl vacant corresponen a la tipologia 
d’ordenació entremitgeres, que és la més típica en els nuclis tradicionals. 
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Capacitat sòl 
vacant 2001 

Capacitat  en sòl 
vacant eliminada 
per construcció 

(2001-2008) 

Capacitat en sòl 
vacant eliminada 

per normativa 
(2001-2008) 

capacitat sòls 
nous a l'estudi 

2008  

Capacitat 
sòl vacant 

2008  

MALLORCA 535.865 143.949 28.499 32.635 396.237

Evolució de les places de sòl vacant. Mallorca 2001-2008. Font: SITIBSA 
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Places en sòl vacant, segons ús. Mallorca 2008. Font: SITIBSA 
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Places en sòl vacant, segons tipologia. Mallorca 2008. Font: SITIBSA 
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S’ha de tenir en compte que les xifres utilitzades per aquesta variable corresponen a 
un estudi de 2008, a l’espera que se’ns pugui proporcionar les xifres corresponents a 
l’estudi que s’està elaborant de 2015. En relació al sòl vacant s’ha comentar que com a 
conseqüència dels recents canvis normatius hi podria haver molts d’aquests sòls 
vacants, que tot i tenir la classificació de sòl urbà, es trobessin en situació de sòl rural, 
i que en conseqüència la seva transformació està paralitzada i podrien esdevenir en un 
futur bé sòl urbanitzable o sòl rústic, cosa que podria afectar de manera important a les 
capacitats. 

Alguns aspectes remarcables del sòl vacant per sistemes territorials. 

• El que té més capacitat vacant és l’àrea metropolitana de Palma, amb molta 
capacitat en sòl urbanitzable no ordenat.  

• El sistema territorial de la Península de Llevant, també té molt de sòl vacant,  
amb una capacitat de 52.162 places, una part del qual en sòl urbanitzable 
ordenat. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Places en sòl vacant, segons classe de sòl. Mallorca 2008. Font: SITIBSA 
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• El sistema territorial de la Platja de Palma té una part important de sòl vacant 
classificat com a sòl urbanitzable no ordenat. 

• Resulta curiós que el Pla de Mallorca, un dels sistemes amb menys places 
residencials i turístiques de l’illa sigui el que ocupi la tercera posició en places 
possibles en sòl vacant. A més es tracta tot de sòl urbà vacant, que 
segurament segons la normativa recent hauria de canviar la seva classificació 
a urbanitzable o a rústic. 

• També resulta curiós que el sistema de Ponent sigui un dels que té menor 
capacitat en sòl vacant i que ja no hi ha sòl vacant en sectors urbanitzables.  

La major part de les places en sòl vacant tenen ús residencial, l’ús exclusivament turístic 
és quasi testimonial. 
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 Places en sòl vacant, segons ús Mallorca 2008. Font: SITIBSA 
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Director dels treballs 

 

 
Palma, 16 desembre de 2016 
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