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0. LOCALITZACIÓ I DELIMITACIÓ DEL SISTEMA TERRITORIAL 

El Sistema Territorial de la costa de Llevant sud, es disposa a partir de les Serres de Llevant 
meridionals i fins al Cap de ses Salines. 

En aquest sistema territorial s’hi inclouen les zones urbanes litorals següents: Cales de Mallorca 
i Cala Murada, Portocolom, Cala Serena, Cala Ferrera, Cala d’Or, Portopetro, Cap des Moro, Cala 
Figuera, Cala Santanyí i Cala Llombards. 

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. 

Així el sistema està integrat pels següents municipis totalment o parcial: Manacor, Felanitx i 
Santanyí . 
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1. ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

1. 1 OFERTA D’ALLOTJAMENT 

Evolució de les places turístiques 
La producció de places va ser constant des de mitjans dels anys seixanta i fins a la dècada dels 
noranta. A partir de mitjans de la dècada de 1990, tant els establiments com les places 
s’estabilitzen.  Al 2016 l’estoc de places era de 30.184, cosa que representa el 10,47% del total 
insular. 
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 1951 1959 1966 1972 1985 1991 1996 2002 2010 2016 

Places 170 120 2128 10452 15891 24.992 28.911 28.551 29.230 30.184 
Establiments 2 2 29 79 116 159 172 178 190 183 

Evolució de les places i allotjament turístic al sistema territorial (excepte en habitatges) 
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 mapa 1.1 
 
El grup d’hotels representa el 78,86% de l’allotjament del sistema territorial, i els apartaments 
representen el 20%. Els hotels de 3 o més estrelles representen el 71,89% de l’allotjament. La 
categoria mitjana de les places en tot el territori és de 2,16 claus pels apartaments i de 3,22 
estrelles pels hotels. 
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GRUP i categoria 
Núm. 
establiments Places % 

AGROTURISME SENSE CATEGORIA 19 301 1.00% 
Subtotal 19 301 1.00% 
APARTAMENT 1 CLAU 19 1108 3.67% 
APARTAMENT 2 CLAUS 31 2884 9.55% 
APARTAMENT 3 CLAUS 14 2046 6.78% 
APARTAMENT 4 CLAUS  0.00% 
Subtotal 64 6038 20.00% 
CÀMPING LUXE  0.00% 
Subtotal 0 0 0.00% 
HOTEL 1 ESTRELLA 19 774 2.56% 
HOTEL 2 ESTRELLES 15 1090 3.61% 
HOTEL 3 ESTRELLES 38 14830 49.13% 
HOTEL 3 ESTRELLES SUPERIOR 0.00% 
HOTEL 4 ESTRELLES 13 5618 18.61% 
HOTEL 4 ESTRELLES SUPERIOR 1 378 1.25% 
HOTEL 5 ESTRELLES 3 873 2.89% 
HOTEL RURAL SENSE CATEGORIA 3 86 0.28% 
HOTEL SENSE CATEGORIA 5 155 0.51% 
Subtotal 97 23804 78.86% 
TURISME INTERIOR SENSE CATEGORIA 3 41 0.14% 
Subtotal 3 41 0.14% 
TOTAL 183 30184 100.00% 

 

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

29/03/2016).  
 

El gran centre turístic pel que respecte a nombre de places d’aquest sistema territorial, és Cala 
d’Or, amb 12.416 places, seguit a distància per Cales de Mallorca amb 5.663 places.  
Pel que fa a la categoria dels establiments, destacar que tots els centres turístics principals tenen 
categories mitjanes d’hotels per sota de les 3 estrelles, excepte Cala Serena que té una mitjana 
lleugerament superior. Pel que fa a la categoria dels apartaments només Cala d’Or té una mitjana 
per sobre de les 2 claus. 
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NUCLI Establiments Places 
Categoria mitjana 
hotels (estrelles) 

Categoria mitjana 
apartaments (claus) 

FELANITX 52 5.979   
Rústic 15 307   
Cala Ferrera 2 358 4.00 2.00 
Cala Serena 19 2.925 3.25 1.87 
Portocolom 16 2.389 2.22 1.57 
MANACOR 23 7.377   
Rústic 8 1.423   
Cala Murada 5 291 3.00 2.00 
Cales de 
Mallorca 10 5.663 3.00 1.00 
SANTANYÍ 108 16.828   
Rústic 8 343   
Alqueria Blanca 1 16   
Cala Figuera 19 809 1.43 1.88 
Cala Llombards 1 31 1.00  
Cala Santanyí 9 691 2.25 1.80 
Cala d'Or 66 12.416 2.75 2.23 
Portopetro 2 2.497 4.50  
Santanyí 2 25   

Establiments, places i categoria mitjana per zones. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 

29/03/2016).  
 
Edat dels allotjaments (2016) 
Vegeu mapa 1.2 
 
L’edat mitjana dels establiments del sistema territorial de la cota de Llevant sud, a març de 2016, 
era de 31,15 anys. La dècada de major producció de places en els establiments actuals fou la 
dels noranta, seguida dels setanta i seixanta. Es tracta de destinacions que varen iniciar el seu 
desenvolupament al “1r boom turístic” (finals del seixanta, començament dels setanta) i que es 
varen consolidar a començaments dels noranta.  
 

Dècada Establiments Places 
1930-1940 1 132 
1940-1950 3 283 
1960-1970 41 5.824 
1970-1980 29 8.040 
1980-1990 26 2.106 
1990-2000 48 8.663 
2000-2010 26 3.876 
2010-2016 9 1.260 

 
Establiments i places, segons any de construcció. 

Font: Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016). 
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Per zones, i en allò que respecte a l’edat dels establiments, s’ha de dir que els principals centres 
de places turístiques tenen mitjanes per sobre dels 30 anys. Amb edats mitjanes inferiors trobem 
principalment el sòl rústic, destinat a agroturismes i nuclis d’interior amb modalitats de turisme 
d’interior. 

NUCLI Establiments Places 
Edat mitjana 
establiments 

FELANITX 52 5.979 
 Rústic 15 307 14 

Cala Ferrera 2 358 17 
Cala Serena 19 2.925 29 
Portocolom 16 2.389 36 
MANACOR 23 7.377 

 Rústic 8 1.423 22 
Cala Murada 5 291 40 
Cales de Mallorca 10 5.663 35 
SANTANYÍ 108 16.828 

 Rústic 8 343 22 
Alqueria Blanca 1 16 13 
Cala Figuera 19 809 41 
Cala Llombards 1 31 40 
Cala Santanyí 9 691 39 
Cala d'Or 66 12.416 34 
Portopetro 2 2.497 37 
Santanyí 2 25 7 
Establiments, places i edat mitjana dels establiments per zones. 

Font: Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016). 
 
Operacions de reforma i ampliació (2012-2016) 
Les dades sobre renovació d’establiments entre 2012 i 2016, reflecteixen per aquest sistema 
territorial uns percentatges molt baixos, així com també els imports de les renovacions, que 
excepte en el cas de Santanyí estan per sota dels 10 milions d’euros. 
 
 

MUNICIPI Import € % Establiments renovats 
Santanyí 8.989.139 8.26% 
Felanitx 15.169.094 16.36% 
Manacor 8.075.694 15.38% 

Establiments, renovats per municipis i imports de renovació (2012-2016). 
Font: Registre Conselleria de turisme 

 
 
 

1. 2 EXPLOTACIÓ D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS AMB MODALITAT DE PENSIÓ COMPLETA 
INTEGRAL 

El número d’establiments detectats, al 2016, amb modalitat de pensió completa integral era al 
sistema territorial de 33, la qual cosa representava el 18,03% del total d’establiments. D’aquests 
33 establiments 16 explotaven l’establiment amb modalitat de pensió completa exclusiva, 8,74%.  
En valors absoluts la zona turística amb un major nombre d’establiments d’aquestes modalitats és 
Cala d’Or. Sembla que la tendència és a un lleuger increment d’aquesta modalitat als darrers anys 
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Establiments detectats amb pensió completa integral i pensió completa integral exclusiva. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció General de Turisme CAIB. 

 

1. 3 COMERCIALITZACIÓ D’ESTADES TURÍSTIQUES A HABITATGES I INCIDÈNCIA DE 
L’OFERTA NO REGLADA. 

 

Oferta reglada. Segons dades disponibles del Registre d’establiments turístics (Conselleria de 
turisme 29/03/2016),al sistema territorial hi havia 964 habitatges que es comercialitzen per 
estades turístiques, amb una capacitat de 6.644 places. Aquestes places representen el 18,04% 
de les places existents al sistema territorial. Segons dades estadístiques de la Conselleria de 
Turisme, a juny de 2016, hi havia 1.331 habitatges registrats o tramitant l’alta al Registre, això 
suposaven 8.702 places,  el 22,38% de les places existents. 
 
Oferta reglada i no reglada. No obstant això, segons estudis realitzats podrien existir al sistema 
territorial turístic de la Costa de Llevant-Sud 1.642 habitatges i unes 10.735 places. El percentatge 
aproximat de places en habitatges al sistema territorial turístic estaria al voltant del 26,23% sobre 
el total d’allotjament.  
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Habitatges turístics
26.2%

Resta destabliments 
turístics

73.8%

 
Percentatge de places en habitatges turístics, sobre el total de la planta d’allotjament. Font: 

Elaboració pròpia a partir de Direcció General de Turisme CAIB. 

Oferta no reglada. L’oferta no reglada, és la diferència dels dos apartats anteriors. Així doncs, 
per les investigacions realitzades, el percentatge d’habitatges no reglats comercialitzats podria 
suposar prop d’un 18,94%, i se situarien principalment als centres turístics del litoral. Es tracta 
d’un percentatge baix si es compara amb els altres sistemes territorials. 

Distribució espacial. El principal focus del fenomen és als nuclis de costa del sistema, com Cala 
d’Or o Portocolom, però també existeixen elevades densitats del fenomen als nuclis de segona 
línia, llogarets de l’interior com Cas Concos, s’Horta, s’Alqueria Blanca, es Llombards. 

 
Densitat de places (reglades i no reglades)  en habitatges turístics per Km2.  

Font: Elaboració pròpia. 
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Hi ha una distribució equilibrada dels habitatges comercialitzats per estades turístiques en sòl 
urbà i en sòl rústic. L'existència d'importants nuclis turístics costaners fa que l'oferta d'habitatges 
turístics en sòl urbà es concentri principalment en aquests àmbits constituïnt el 47% de l'oferta. De 
la mateixa manera, la proximitat amb la mar, causa que un altre 47% de l'oferta es trobi dins el sòl 
rústic, estant el 41,8% dins sòl rústic comú i el 5,47% restant dins sòl rústic protegit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentatge d’habitatges comercialitzats 2016, segons classificació del sòl. Font: 
elaboració pròpia a partir de MUIB, PTI de Mallorca i http://insideairbnb.com/mallorca/. 

 
Dins el sòl urbà, els habitatges comercialitzats com a estades turístiques es troben preferentment 
en àrees dominades per usos extensius, 2/3 parts, això és a les successives urbanitzacions 
costaneres que es troben al llarg del sistema territorial. En aquell sòl de caràcter intensiu s'hi troba 
la resta de l'oferta, corresponent a diferents núclis urbans de l'interior o a alguna urbanització 
costanera.  
 

Intensiva
33.22%

Extensiva
66.78%

 
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/. 

 

Els tres municipis que formen part del sistema territorial tenen volums semblants de places 
comercialitzades en ETH. I disposen també de percentatges relativament baixos d’oferta no 
regulada, especialment Santanyí. 

Sòl urbà 
47,21%

SRP
5,47%

SRC
41,85%

Sòl urbanitzable
5,47%

http://insideairbnb.com/mallorca/
http://insideairbnb.com/mallorca/


 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL COSTA DE LLEVANT SUD 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 11 

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

 
 

 

Municipi HET* reglats 
Places 

reglades HET** Places ** 
Places no 

reglades 

% Places no 
reglades 

sobre total 
Manacor 586 3813 900 5856 2043 34.89% 
Felanitx 523 3662 680 4761 1099 23.09% 
Santanyí 808 5040 862 5377 337 6.26% 

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/ 

 

L’evolució dels habitatges objecte d’ETH registrats en el sistema territorial mostra tres fases 
principals d’expansió del fenomen en el sistema territorial, des de l’any 2000. Un primer moment 
d’expansió a començaments de la dècada del 2000, un segon moment entre 2007 i 2009, i 
finalment entre 2013 i 2015. Les tres fases han tengut creixement semblants quant a volums, per 
bé que les dues darreres etapes, pràcticament es fusionen un únic període de creixement 
constant del fenomen. 
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Evolució dels habitatges objecte d’ETH registrats al ST. Font: elaboració pròpia a partir de 

Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016). 

http://insideairbnb.com/mallorca/
https://www.homelidays.es/
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1. 4 ESTACIONALITAT DE L’OFERTA TURÍSTICA. 

Per aquest punt s’han fet servir les dades l’enquesta d’ocupació hotelera de la zona Malloca-Sud, 
que inclou Felanitx, Santanyí, ses Salines, Campos i part de Llucmajor.  Les dades disponibles 
per municipis són incompletes, principalment pel cas de Felanitx. Cal dir que no es disposa de 
dades per alguns mesos, aquells que van de novembre a març, en els anys de la sèrie 2008-
2015, i aquest fet pot distorsionar el resultat. 

Aquesta zona presenta unes ocupacions durant els anys de la sèrie que denoten una major 
afecció de la crisi, entre 2009 i 2014 les ocupacions restaren per sota del 80% als mesos de 
temporada alta (juliol i agost). La tendència als dos darrers anys sembla que és a una recuperació 
de les ocupacions. 

El gràfic d’IGVE mostra el patró tipus de variació estacional de la zona, amb un increment de les 
dades d’ocupació a partir de l’abril que arriba al seu màxim a l’agost, es manté relativament alt al 
setembre i cau de manera important a l’octubre.   

El valor d’índex de GINI per a la zona és de 0,51, indicant una estacionalitat alta pel que fa a 
l’ocupació hotelera, semblant a altres zones turístiques de Llevant o de les badies del Nord. 
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% ocupació hotelera sobre total de la planta per la zona Mallorca-Sud (2008-2015). Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta d’ocupació de hotelera (IBESTAT). 
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Índex general de variació estacional de l’oferta turística hotelera Mallorca -Sud (2008-2015). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta d’ocupació de hotelera (IBESTAT). 
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2. RECURSOS TURÍSTICS 

2. 1 RECURSOS TURÍSTICS DE SOL I PLATJA 

S’introdueix a continuació una relació de les platges del sistema territorial. La superfície de les 
platges és de 120.978 m2. Un 61% de la superfície de les platges és de tipus urbà o semiurbà 
mentre que la resta (39%) és de tipus aïllat. Es caracteritza per ser una zona amb un gran nombre 
de cales de petites dimensions, la platja de major extensió és la de Cala Marçal amb un total de 
11.258 m2. Dominen clarament les platges d’arena que representen el 84% de la superfície. 

Si es considera que a l’àmbit hi ha 81.421 places (places turístiques + habitatges * 2,5), tot el 
sistema tendria una ràtio d’1,48 m2 de platja per plaça, una de les més baixes de l’illa. 

Pel que fa a l'ocupació de les platges, les que tenen una composició d'arena, unes dimensions 
majors i que estan vinculades a zones turístiques són les que presenten un grau d'ocupació alt:  
les platges pròximes a nuclis urbans com Cala Ferrera, s'Arenal de Portocolom i Arenal des 
Capellans (Portocolom), Cala Santanyí, Cala Gran (Cala d’Or), Cala Llombards. Entre les aïllades 
destaquen pel seu grau d’ocupació elevat, les dues platges del Parc Natural de Mondragó:  
s'Amarador i Sa Font de n'Alís. 

 

NOM TIPUS MUNICIPI ÀREA (m2) COMPOSICIÓ 
GRAU 
OCUPACIÓ 

Cala Ferrera Semiurbana FELANITX 4.648 Arena Alt 
S'Arenal de Portocolom Semiurbana FELANITX 2.480 Arena Alt 
Cala Marçal Semiurbana FELANITX 11.258 Arena Mitjà 
Cala Sa Nau Aïllada FELANITX 2.748 Arena Mitjà 
Arenal des Ases Aïllada FELANITX 1.708 Arena i Roques  
es Endolços Urbana FELANITX 1.043 Arena i Roques  
Arenal des Capellans Urbana FELANITX 5.636 Arena i Roques Alt 
Cala Brafi Aïllada FELANITX 1.192 Arena i Roques Baix 
Cala Mitjana Aïllada FELANITX 828 Arena Baix 
Caló de ses Dones Urbana FELANITX 1.239 Arena Baix 
Caló des Serral Aïllada MANACOR 811 Arena Baix 
Cala Magraner Aïllada MANACOR 3.357 Arena Baix 
Cala Pilota Aïllada MANACOR 1.308 Arena Baix 
Caló des Serral Aïllada MANACOR 219 Roques Baix 
Cala Varques Aïllada MANACOR 3.617 Arena Baix 
Cala Petita de Cala Varques Aïllada MANACOR 360 Arena Baix 
Cala Falcó Aïllada MANACOR 338 Arena  
Cala Bota Aïllada MANACOR 1.651 Còdols Baix 
Cala Antena Semiurbana MANACOR 2.734 Arena Baix 
Es Domingos Grans Semiurbana MANACOR 7.763 Arena Mitjà 
Es Domingos Petits Semiurbana MANACOR 7.280 Arena Mitjà 
Cala Murada Urbana MANACOR 4.786 Arena Mitjà 
Cala Sequer Aïllada MANACOR 1.003 Arena Baix 
Cala Figuereta Aïllada SANTANYÍ 999 Roques  
Caló Santanyí Semiurbana SANTANYÍ 430 Roques  
Caló de sa Galera Urbana SANTANYÍ 596 Roques Mitjà 
Cala Santanyí Semiurbana SANTANYÍ 6.614 Arena Alt 
S'Amarador Aïllada SANTANYÍ 10.219 Arena Alt 
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Cala d'Or Semiurbana SANTANYÍ 1.083 Arena Mitjà 
Caló dels Homes Morts Urbana SANTANYÍ 1.628 Arena Mitjà 
Caló de sa Torre Semiurbana SANTANYÍ 499 Arena i Roques Mitjà 
Cala Llombards Aïllada SANTANYÍ 7.853 Arena Alt 
Sa Font de n'Alís Aïllada SANTANYÍ 4.498 Arena Alt 
Cala Màrmols Aïllada SANTANYÍ 2.847 Arena i Roques Baix 
Cala Gran Urbana SANTANYÍ 4.189 Arena Alt 
Caló des Corral Urbana SANTANYÍ 3.311 Arena Mitjà 
Caló des Pou Urbana SANTANYÍ 2.526 Arena Mitjà 
Caló de ses Egos Semiurbana SANTANYÍ 2.160 Arena Mitjà 
Caló des Burgit Aïllada SANTANYÍ 908 Arena Baix 
Caló d'Es Moro Semiurbana SANTANYÍ 344 Arena Baix 
Sa Barca Trencada Urbana SANTANYÍ 1.763 Arena i Roques Mitjà 
Cala s'Almonia Semiurbana SANTANYÍ 335 Arena i Roques Baix 
Es Caló des Macs Aïllada SANTANYÍ 170 Arena  

Platges del Sistema Territorial. Font: Elaboració pròpia a partir de SITIBSA (2015) i 
http://www.platgesdebalears.com 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platges del Sistema Territorial, segons tipologia i composició. Font: Elaboració pròpia a 
partir de SITIBSA (2015) 

La majoria són petites cales, algunes tenen infraestructures i són accessibles com Cala Marçal, i 
d'altres no presenten infraestructures però són també molt freqüentades.  

A la zona de Manacor, s'hi troben un gran nombre de petites cales a les quals s'hi ha d'accedir a 
peu i deixant el vehicle estacionat als voltants de la carretera, ja que no tenen aparcaments. Això 
pot provocar una situació de col·lapse a algunes platges molt concorregudes com Cala Varques.  

A la zona de Felanitx i Santanyí, moltes platges tenen aparcament pròxim a la platja i són 
accessibles com les platges de Mondragó, Cala sa Nau o Cala Llombards, tot i que d'algunes són 
molt poc accessibles i requereixen d'un llarg recorregut a peu com Cala Màrmols. 

Urbana
22%

Semiurbana
39%

Aïllada
39%

Arena
84%

Altres
16%

http://www.platgesdebalears.com/
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Platja Accés Aparcament (m2) Comentari 

Cala Falcó Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Cala Varques Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Cala Petita de Cala Varques Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Cala Sequer Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Caló des Serral Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Cala Magraner Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Cala Pilota Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Caló des Serral Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Cala Bota Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Arenal des Ases Vehicles - 
Estacionament a la 
carretera 

Cala Brafi Vianants - 
Accés des de 
Portocolom 

Cala sa Nau Vianants 2.945 Aparcament gratuït 
Cala Mitjana Vianants - 

 

Caló des Burgit Vianants 5.745 

Aparcament gratuït 
compartit amb Sa Font 
de n'Alís 

Sa Font de n'Alís Vianants 5.745 

Aparcament gratuït 
compartit amb Caló des 
Burgit 

S'Amarador Vianants 11.534 Aparcament gratuït 

Es Caló des Macs Vianants - 
Accés des de Cala 
Santanyí 

Cala Llombards Vehicles 2.682 Aparcament gratuït 
Cala Figuereta Vianants - 

 Cala Màrmols Vianants - 
 Platges aïllades del Sistema Territorial, segons accés. Font: Elaboració pròpia a partir de 

SITIBSA (2015) 

 

La qualitat de l'aigua és excel·lent a excepció de Cala Egües que es qualifica d'insuficient. 

Municipi Platges i cales Punt de mostreig Qualificació 
Manacor Cala Antena Al centre de la platja Excel·lent 

Cala Murada Al centre de la platja Excel·lent 
Es Domingos Gran Al centre de la platja Bona 
Es Domingos Petit Al centre de la platja Excel·lent 

Felanitx Cala Ferrera Al centre de la platja Excel·lent 
Cala Marçal Al centre de la platja Excel·lent 
Cala sa Nau Al centre de la platja Excel·lent 
Portocolom Al centre de la platja Excel·lent 

Santanyí Cala Gran Al centre de la platja Excel·lent 
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Cala Egües Al centre de la platja Insuficient 
Cala Llombards Al centre de la platja Excel·lent 
Cala Maragda Al centre de la platja Excel·lent 
Cala d'Or Al centre de la platja Excel·lent 
Cala Santanyí Al centre de la platja Excel·lent 
Mondragó Al centre de la platja Excel·lent 

Platges del ST i qualitat de l’aigua. Font: Elaboració pròpia a partir de Control sanitari de 
les aigües de bany de les Illes Balears (2015). Conselleria de Salut, Govern de la CAIB. 
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2.2 RECURSOS SOCIOCULTURALS I D’OCI 

La posició al sud i est de l’illa, pot dificultar l’accés a les principals rutes cicloturístiques de la 
Serra. No obstant això, aquest sistema és una zona de pas de rutes cicloturístiques del Llevant i 
Migjorn. Hi trobam una ruta de curt recorregut que inicia al poble de Felanitx fins al Puig de Sant 
Salvador. Les altres són rutes de recorregut més llarg: 

o M1. Llogarets de Llevant 

o M3. Ermites de Llevant 

o P2. Fars de Migjorn 

o P3. Ermites del Pla 
 

A la zona hi trobem alguns petits ports, infraestructures portuàries, destinats a embarcacions 
d'oci i pesca: 

Infraestructures portuàries. Font SITIBSA 

 

Pel que fa a l’oferta cultural destacar principalment l’Auditori de Felanitx així com el Teatre 
Municipal de Santanyi. Igualment, a Fealnitx s'hi troba el Casal de Cultura de Can Prohens com a 
museu municipal.  

Tipologia EIEL 
Museus 1 

Teatres i Auditoris 2 

Oferta cultural. Font: EIEL 

A l’àmbit d’anàlisi hi ha un Camp de Golf, prop de la zona turística més concorreguda:  

 

Camps de Golf 
Vall d'Or Golf 

Camps de Golf. Font: SITIBSA 

 

En l’àmbit d’estudi indicat s'hi troba una finca pública que és a la vegada Parc Natural: 

 

NOM TITULARITAT Àrea (m2) 
Mondragó Govern de les Illes Balears 961.410 

Finques públiques. Font: Consell de Mallorca 

 

Pel que fa a l’oferta gastronòmica d’aquest sistema cal indicar l’existència de la ruta gastronòmica 
del Migjorn i Pla de Mallorca. Aquesta ruta permet als visitants conèixer de primera mà els 

MUNICIPI PORT TIPUS 
Santanyí Port de Cala Figuera Port de gestió directe 
Felanitx Club Nàutic Portocolom Port de gestió indirecte 
Santanyí Marina de Cala Llonga (Cala d'Or) Port de gestió indirecte 
Santanyí Port de Portopetro Port de gestió directe 
Felanitx Port de Portocolom Port de gestió directe 
Santanyí Club d'Amics Portopetro Port de gestió indirecte 
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aliments i els productors de la zona. Entre d’altres mereix una referència especial l’existència de 
diferents cellers de producció de vi en la Denominació d’Origen Pla i Llevant. Font: 
http://www.illesbalearsqualitat.es. 

 

http://www.illesbalearsqualitat.es/
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2. 3 PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT. ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

La Costa de Llevant-Sud s'ubica a la zona sud-est de l'illa de Mallorca, abastant la part sud de les 
Serres de Llevant i fins al Cap de ses Salines. Aquesta zona de litoral es caracteritza per la 
presència d'un gran nombre de coves on s'hi poden trobar un gran nombre d'endemismes.  

Els principals espais naturals terrestres de l’àmbit estan relacionats amb el litoral: El LIC de Cales 
de Manacor al Nord, el LIC, ZEPA i Parc Natural del Mondragó al centre i el LIC i ZEPA de Cap de 
ses Salines al sud. Destaca la presència del Parc Natural de Mondragó on s'hi poden trobar un 
gran nombre d'espècies d'aus. 

Aquest sistema territorial es vulnerable a la freqüentació de visitants, sobretot durant els mesos 
d'estiu quan hi ha una gran afluència de turistes a platges com Mondragó. 

Al territori del Sistema territorial turístic hi trobam els següents espais de la Xarxa Natura 2000. 
 

Categoria Codi Nom Qualitat Vulnerabilitat 
LIC ES5310044 Cova des Coll L'hàbitat subterrani té una gran importància 

biològica en Balears en actuar com hàbitat 
refugi per a moltes espècies d'invertebrats 
troglobis. Algunes d'aquestes espècies són 
endemismes molt localitzats i algunes són 
veritables espècies relictes del Terciari, que han 
sobreviscut als canvis climàtics en aquest 
ambient on la humitat i la temperatura es 
mantenen gairebé constants. Per altra banda els 
quiròpters utilitzen moltes d'aquestes cavitats 
com àrees de repòs i hivernada. 

Les cavitats de les Balears pateixen 
l’impacte de les visites no regulades, 
que poden provocar problemes locals 
de contaminació per abocament de 
residus, molèsties a la fauna i 
deterioració de les formacions 
càrstiques. La contaminació dels 
aqüífers és una amenaça potencial per 
als troglobis aquàtics. 

LIC i 
ZEPA 

ES0000145 Mondragó La qualitat i importància d'aquest lloc es deu a 
diversos factors. En primer lloc, per la presència 
de tretze tipus d'hàbitats de l'Annex I de la 
directiva 92/43/CEE. En segon lloc per la 
presència de set espècies d'aus de l'Annex I 
d'aquesta Directiva, que es troben reproduint-se 
en el lloc. També s'han inventariat altres 
quaranta-quatre espècies d'aus que es 
reprodueixen en el lloc, a més de nombroses 
espècies hivernants i migratòries. Per les 
característiques de la seva avifauna aquest lloc 
fou declarat Zona de Especial Protecció per a 
les Aus, d'acord amb la Directiva 79/409/CEE. 
 
Quant a altra fauna, destaca la presència d'una 
població marginal de Testudo hermanni. Quant 
a la fauna invertebrada, destaca la presència de 
Cerambix cerdo, lligat a una petita taca d’alzinar 
existent a Mondragó. Altres espècies importants 
de la flora i fauna són deu espècies de 
mamífers, degut al fet que es consideren 
espècies representatives de la fauna de 
mamífers de les balears, amb un evident interès 
per al manteniment dels ecosistemes i per a la 
biodiversitat. El mateix ocorre amb tres espècies 
de rèptils i amb un amfibi, tots ells d'interès per 
al manteniment de la biodiversitat. 

La incidència del turisme, que exerceix 
una forta pressió sobre aquest espai, 
especialment en el litoral baix, ha tingut 
i té molta incidència sobre la vegetació, 
fauna i paisatge. Tot el lloc és molt 
accessible gràcies a la quantitat i 
qualitat dels accessos terrestres i la 
freqüentació d'aquest tram costaner és 
especialment important a l'estiu, 
coincidint amb la massiva afluència 
turística. 

LIC i 
ZEPA 

ES0000228 Cap de Ses 
Salines 

A més de la presència de diversos hàbitats 
importants la zona té un gran valor per a la 
conservació per la nidificació de diverses 
espècies de l'Annex I de la Directiva 
79/409/CEE, especialment el Sibel·lí, que en 
aquesta zona arriba a les seves majors 
densitats. 
 

La presència de gran quantitat de 
visitants en les platges, tot terrenys i 
embarcacions d'esbarjo suposen la 
principal amenaça per a la conservació 
dels hàbitats presents a l'àrea. L'accés 
a les llacunes de l'exterior es troba 
restringit, el que ha contribuït a la seva 
conservació. La pressió cinegètica i l'ús 
de verins contra els depredadors són 
altres factors d'amenaça que han de 
corregir-se. 
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LIC ES5310030 Costa de 
Llevant 

Els fons de Posidònia, hàbitat prioritari de 
l'Annex I de la Directiva Hàbitats, són molt 
extensos en aquesta zona i es troben en 
diferents estats de conservació. En alguns punts 
requereixen mesures de protecció urgents. 

El fondeig no regulat d'embarcacions 
d'esbarjo, juntament amb 
l'arrossegament i la sobrepesca són les 
principals amenaces per a aquest tipus 
d'hàbitats. A més, cal sumar l'eventual 
colonització per part de Caulerpa 
taxifolia, que s'ha produït ja en diverses 
ocasions, encara que ha pogut ser 
eradicada. 

LIC ES5310043 Cova dels 
Ases 

Els elements més destacats de la fauna 
cavernícola d'aquesta localitat són l’Anfípodo 
Salentinella angelieri, i l’Isópodo 
Thyphlocirolana moraguesi (endemisme balear). 
L'hàbitat subterrani té una gran importància 
biològica en Balears en actuar com hàbitat 
refugi per a moltes espècies d'invertebrats 
troglobis. Algunes d'aquestes espècies són 
endemismes molt localitzats i algunes són 
veritables espècies relictes del Terciari, que han 
sobreviscut als canvis climàtics en aquest 
ambient on la humitat i la temperatura es 
mantenen gairebé constants. Per altra banda els 
quiròpters utilitzen moltes d'aquestes cavitats 
com àrees de repòs i hivernada. 

Les cavitats de les Balears pateixen 
l’impacte de les visites no regulades, 
que poden provocar problemes locals 
de contaminació per abocament de 
residus, molèsties a la fauna i 
deterioració de les formacions 
càrstiques. La contaminació dels 
aqüífers és una amenaça potencial per 
als troglobis aquàtics. 

LIC ES5310045 Cova d'en 
Passol 

L'hàbitat subterrani té una gran importància 
biològica en Balears en actuar com hàbitat 
refugi per a moltes espècies d'invertebrats 
troglobis. Algunes d'aquestes espècies són 
endemismes molt localitzats i algunes són 
veritables espècies relictes del Terciari, que han 
sobreviscut als canvis climàtics en aquest 
ambient on la humitat i la temperatura es 
mantenen gairebé constants. Per altra banda els 
quiròpters utilitzen moltes d'aquestes cavitats 
com àrees de repòs i hivernada. 

Les cavitats de les Balears pateixen 
l’impacte de les visites no regulades, 
que poden provocar problemes locals 
de contaminació per abocament de 
residus, molèsties a la fauna i 
deterioració de les formacions 
càrstiques. La contaminació dels 
aqüífers és una amenaça potencial per 
als troglobis aquàtics. 

LIC ES5310054 Cova de sa 
Gleda 

En la fauna cavernícola d'aquesta localitat 
destaquen els anfípodes Bogidiella balearica 
(endemisme de Mallorca) i Salentinella angelieri, 
els isòpodes Typhlocirolana moraguesi 
(endemisme balear) i Jaera italica. 
 
L'hàbitat subterrani té una gran importància 
biològica en Balears en actuar com hàbitat 
refugi per a moltes espècies d'invertebrats 
troglobis. Algunes d'aquestes espècies són 
endemismes molt localitzats i algunes són 
veritables espècies relictes del Terciari, que han 
sobreviscut als canvis climàtics en aquest 
ambient on la humitat i la temperatura es 
mantenen gairebé constants. Per altra banda els 
quiròpters utilitzen moltes d'aquestes cavitats 
com àrees de repòs i hivernada. 
 

Les cavitats de les Balears pateixen 
l’impacte de les visites no regulades, 
que poden provocar problemes locals 
de contaminació per abocament de 
residus, molèsties a la fauna i 
deterioració de les formacions 
càrstiques. La contaminació dels 
aqüífers és una amenaça potencial per 
als troglobis aquàtics. 

LIC ES5310055 Cova des 
Pirata 

En la cova es troben l’anfípode Salentinella 
angelieri, els isòpodes Anaphiloscia simoni 
(endemisme de Mallorca) i Thyphlocirolana 
moraguesi (endemisme balear). 
 
L'hàbitat subterrani té una gran importància 
biològica en Balears en actuar com hàbitat 
refugi per a moltes espècies d'invertebrats 
troglobis. Algunes d'aquestes espècies són 
endemismes molt localitzats i algunes són 
veritables espècies relictes del Terciari, que han 
sobreviscut als canvis climàtics en aquest 
ambient on la humitat i la temperatura es 
mantenen gairebé constants. Per altra banda els 
quiròpters utilitzen moltes d'aquestes cavitats 
com àrees de repòs i hivernada. 

Les cavitats de les Balears pateixen 
l’impacte de les visites no regulades, 
que poden provocar problemes locals 
de contaminació per abocament de 
residus, molèsties a la fauna i 
deterioració de les formacions 
càrstiques. La contaminació dels 
aqüífers és una amenaça potencial per 
als troglobis aquàtics. 
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LIC ES5310056 Cova des 
Pont 

A la cavitat es troben nombroses espècies de 
fauna cavernícola entre les quals destaquen: els 
anfípodes Bogidiella balearica, Salentinella 
angelieri i Metacrangonyx longipes i l’isòpode 
Thyphlocirolana moraguesi (endemisme balear), 
 
L'hàbitat subterrani té una gran importància 
biològica en Balears en actuar com hàbitat 
refugi per a moltes espècies d'invertebrats 
troglobis. Algunes d'aquestes espècies són 
endemismes molt localitzats i algunes són 
veritables espècies relictes del Terciari, que han 
sobreviscut als canvis climàtics en aquest 
ambient on la humitat i la temperatura es 
mantenen gairebé constants. Per altra banda els 
quiròpters utilitzen moltes d'aquestes cavitats 
com àrees de repòs i hivernada. 

Les cavitats de les Balears pateixen 
l’impacte de les visites no regulades, 
que poden provocar problemes locals 
de contaminació per abocament de 
residus, molèsties a la fauna i 
deterioració de les formacions 
càrstiques. La contaminació dels 
aqüífers és una amenaça potencial per 
als troglobis aquàtics. 

LIC ES5310065 Cova del 
Drac de Cala 
Santanyí 

A la cavitat hi trobem algunes espècies 
troglobies endèmiques, com els anfípodes 
Salentinella angelieri i Metacrangonyx longipes i 
l’isópode Thyphlocirolana moragues. 
 
L'hàbitat subterrani té una gran importància 
biològica en Balears en actuar com hàbitat 
refugi per a moltes espècies d'invertebrats 
troglobis. Algunes d'aquestes espècies són 
endemismes molt localitzats i algunes són 
veritables espècies relictes del Terciari, que han 
sobreviscut als canvis climàtics en aquest 
ambient on la humitat i la temperatura es 
mantenen gairebé constants. Per altra banda els 
quiròpters utilitzen moltes d'aquestes cavitats 
com àrees de repòs i hivernada. 

Les cavitats de les Balears pateixen 
l’impacte de les visites no regulades, 
que poden provocar problemes locals 
de contaminació per abocament de 
residus, molèsties a la fauna i 
deterioració de les formacions 
càrstiques. La contaminació dels 
aqüífers és una amenaça potencial per 
als troglobis aquàtics. 

LIC ES5310066 Cova des 
Rafal des 
Porcs 

A la cavitat hi trobem algunes espècies 
troglobies endèmiques, com els anfípodes 
Salentinella angelieri i Metacrangonyx longipes i 
l’isópode Thyphlocirolana moragues. 
 
L'hàbitat subterrani té una gran importància 
biològica en Balears en actuar com hàbitat 
refugi per a moltes espècies d'invertebrats 
troglobis. Algunes d'aquestes espècies són 
endemismes molt localitzats i algunes són 
veritables espècies relictes del Terciari, que han 
sobreviscut als canvis climàtics en aquest 
ambient on la humitat i la temperatura es 
mantenen gairebé constants. Per altra banda els 
quiròpters utilitzen moltes d'aquestes cavitats 
com àrees de repòs i hivernada. 

Les cavitats de les Balears pateixen 
l’impacte de les visites no regulades, 
que poden provocar problemes locals 
de contaminació per abocament de 
residus, molèsties a la fauna i 
deterioració de les formacions 
càrstiques. La contaminació dels 
aqüífers és una amenaça potencial per 
als troglobis aquàtics. 

LIC ES5310098 Cales de 
Manacor 

La qualitat i importància d'aquesta zona es basa 
en la presència d’habitats de l'annex I de la 
Directiva 92/43/CEE. 

Les principals amenaces són l'ús 
recreatiu no regulat, sobretot des 
d'embarcacions, i els incendis forestals. 
 

LIC ES5310099 Portocolom La qualitat i importància d'aquesta zona es basa 
en la presència d’habitats de l'annex I de la 
Directiva 92/43/CEE. 

Les principals amenaces són el fondeig 
incontrolat i l'excessiu trànsit marítim. 

LIC ES5310100 Punta des 
Ras 

La qualitat i importància d'aquesta zona es basa 
en la presència d’habitats de l'annex I de la 
Directiva 92/43/CEE. 

Les principals amenaces són l'ús 
recreatiu no regulat, sobretot 
d'embarcacions. 

Llistat de LIC i ZEPA a del Sistema Territorial. Elaboració pròpia a partir de CAIB 
 
A l’entorn també s’ha de considerar l’espai protegit:  
 

- El Parc Natural de Mondragó. S’aporten dades disponibles a les memòries anuals de 
freqüentació, fins al 2010, que mostraven un important descens del número de visitants. 
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Any Visitants 

2000 65.565 

2001 44.015 

2002 42.444 

2003 35.108 

2004 30.183 

2005 30.255 

2006 26.098 

2007 23.498 

2008 - 

2009 19.257 

2010 20.259 
Visitants del parc natural de Mondragó . 

Elaboració pròpia a partir memòries anuals del Parc (CAIB). 
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2. 4 PATRIMONI CULTURAL, HISTORICOARTÍSTIC I ETNOLÒGIC 

Per una banda, destaca el conjunt de Béns Catalogats, principalment escars i habitatges de Cala 
d’Or. També destaquen nombrosos Béns d'interès cultural, al litoral molts d'ells són edificacions 
de tipus defensiu com torres mentre que a l'interior molts són jaciments arqueològics com turons i 
necròpolis.  
 

 

Categoria 
Número 
d’elements 

Béns Catalogats 56 
Béns d’interès cultural  108 

BC i BIC del Sistema Territorial. Elaboració pròpia a partir de IDE Mallorca 
 

Quant a la tipologia d’aquests BIC, destacar la gran presència de jaciments arqueològics, un 70% 
del total i en segon lloc de l’arquitectura defensiva.   

Tipologia Núm. 
Arquitectura defensiva 15 
Conjunts urbans 1 
Creus de terme 13 
Edificis fabrils 1 
Edificis religiosos 2 
Jaciments arqueològics 76 

BIC del Sistema Territorial qualificats segons la seva tipologia. Elaboració pròpia a partir de 
IDE Mallorca 

 

 

Per altra banda, al sistema destaquen els conjunts històrics de Felanitx o Santanyí. El primer té 
una delimitació protegida reduïda que segons el PTM s’ha d’ampliar per incorporar el traçat urbà 
medieval. El segon, en canvi, és un conjunt que el PTI proposa protegir, pel seu recinte defensiu 
principalment,  contra els pirates. 

El sistema territorial també es troba a una zona de pas per on discorren algunes de les principals 
rutes de l’illa que preveu el PTM. 

 

Nom de la ruta Principals elements dins l’ST 
Ruta arqueològica Poblat talaiòtic d'Hospitalet (Manacor) 

Ruta del Gòtic Església del Roser (Santanyí), Església parroquial de Sant Miquel (Felanitx). 

Ruta del Barroc Convent de Sant Agustí (Felanitx), Església de la Consolació (Santanyí). 

Ruta dels Castells Porta Murada del recinte defensiu (Santanyí), Castell de Santueri (Felanitx). 
Rutes d’interès cultural, natural i paisatgístic del Pla Territorial de Mallorca del Sistema 

Territorial. Elaboració pròpia a partir de IDE Mallorca 
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2. 5 PAISATGE 

Unitats de paisatge 

Serres de Llevant Sud 

A les Serres de Llevant meridional hi predomina la matriu forestal amb garrigues, pinar i bosc 
mixt. Cap a migjorn, predomina la vegetació d’ullastres alternada amb cultius de secà. El paisatge 
agrari es desenvolupa principalment al samontà i al llarg dels corredors que discorren entre les 
Serres, comunicant els nuclis de la costa de Llevant amb el Pla de Mallorca. Al samontà hi 
predominen les oliveres, mentre que les valls estan configurades per mosaics agroforestals amb 
cultius mixtes de secà. 

Pla de Felanitx 

Paisatge productiu al voltant del nucli de Felanitx, situat entre la Serres meridionals de Llevant i el 
Pla central. Cap al Pla hi predominen els prats de secà en un parcel·lari més ampli permetent 
visuals molt obertes que ofereixen  com a principal referent territorial les Serres meridionals de 
Llevant, i molt especialment, la fita del puig de Sant Salvador. Vinculat al nucli, cal destacar la fita 
del Calvari.  

Els cultius s’alternen principalment amb conjunts d’ametllers. Cap als peus de les Serres de 
Llevant, el parcel·lari és més fragmentat i irregular degut al suau relleu del samontà. Està 
conformat per un mosaic d’ametllers, oliveres, petits prats i vinyes alternats amb pinars, bosc mixt 
i fins i tot petits bosc de ribera. La xarxa de petits camins discorre en general entre murs de pedra 
en sec. Les visuals s’obren i tanquen en funció del tipus de cultius i la presència o no de masses 
forestals. 

El usos periurbans com serveis, bosses d’equipament, indústries, etc.  són de caràcter puntual i 
es concentren al llarg dels accessos del nucli. Es significativa la presència d’activitats extractives 
al voltant del nucli. 

Cales de Llevant Central 

Franja localitzada entre els peus de les serres meridionals i la costa, des de Porto Cristo fins a 
Portocolom. El litoral de les cales està configurat per un seguit de torrents i penya-segats. En la 
franja de la primera línia predomina la vegetació de garrigues, excepte en la desembocadura de 
torrents conformada per bosc mixt i la presència puntual de zones turístiques com són Cala 
Mendia, s’Estany d’en Mas, Cales de Mallorca i Cala Murada. A diferència de la resta de zones 
turístiques del litoral de Llevant, aquestes no tenen un vincle directe amb cap nucli d’interior. El 
Paisatge de la segona línia, esta composat principalment per mosaics agroforestals que alternen 
latifundis de prats de secà, arbres fruiters i ametllers amb masses forestals de bosc mixt de pinar i 
ullastres. 

Ses Salines – Llevant Meridional  

Aquesta unitat es troba entre Portocolom, el Cap de ses Salines i els peus de les Serres de 
Llevant meridionals. El litoral està configurat per penya-segats i les desembocadures del sistema 
de torrents, que donen lloc a les cales i petits ports naturals on s’ubiquen els nuclis de costa i les 
zones turístiques. Les principals zones turístiques son Portocolom, Cala d’Or, Portopetro, Cala 
Figuera, Cala Santanyí, Cala Llombards. A excepció de Portocolom, Portopetro i Cala d’Or, a la 
resta de zones hi predomina el turisme residencial en urbanitzacions de baixa densitat envoltades 
pel paisatge natural de primera línia, principalment forestal, tot i que les urbanitzacions del sud, 
amb una caràcter molt més difús, s’estenen sobre la malla de minifundis del paisatge agrícola.  

El paisatge agrícola, es desenvolupa sobre el pla litoral de segona línia fins als peus de les Serres 
de Llevant meridionals i Santanyí, fins a ses Salines. Hi predominen tot tipus de cultius de secà 
sobre un parcel·lari de minifundis, amb petites excepcions als voltants de Santanyí on es barregen 
alguns latifundis de prats de secà. La presència d’edificació difusa es significativa, especialment al 
llarg dels accessos al litoral i al voltant dels principals nuclis. 
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Potencialitats i Fragilitats paisatgístiques 
 
A diferència d’altres sistemes, la matriu de paisatges que composen el sistema turístic territorial 
de la Costa de Llevant Sud, es de caràcter més homogènia i per tant no presenta  una diversitat 
tan marcada o contundent. A més, a excepció de les serres i algunes àrees de latifundis, el 
paisatge agrícola que ocupa la plana litoral i en especial el que es troba en contacte amb les 
zones turístiques, nuclis i al llarg dels accessos, té un nivell de antropització important. Per tant, 
les potencialitats residirien en aquells paisatges naturals i agrícoles que millor conserven la seva 
estructura paisatgística, i que a més, generen patrons de contrast singulars dintre de la matriu 
general. En aquest sentit, cal destacar els mosaics agroforestals de bosc i prats que es troben en 
la segona línia de les cales de llevant centrals, així com la primera línia de penya-segats en estat 
verge, amb una considerable franja de garriga que es troba entre Cales de Mallorca i s’Estany 
d’en Mas. Per altra banda, els corredors agrícoles més estrets que travessen les Serres 
Meridionals de Llevant, amb una estructura agrícola singular que s’adapta de forma irregular al 
relleu, compta amb el contrast de les serres en primer pla i genera un joc de visuals combinant les 
variables de relleu, tipus de cultiu i barreja amb la component forestal dels peus de les serres. 
D’una forma semblant, el samontà orientat cap a Felanitx, presenta una estructura singular de 
contrasts en relació al paisatge del Pla amb el qual limita. 
 
Per altra banda, i en continuïtat amb l’estructura paisatgística potencial que es planteja dintre del 
Sistema turístic territorial de la Península de Llevant, es consideren molt rellevants els connectors 
ambientals entre el litoral i les Serres de Llevant Sud localitzats en la franja central, al llarg dels 
diferents torrents. De fet, tot l’espai litoral i les àrees més naturals de les Serres, compten amb un 
grau de valoració paisatgística alt, molt alt i excepcional d’acord amb el PTIM, al igual que l’entorn 
agrícola de Felanitx cap al Pla de Mallorca. 
  
No obstant això, les zones turístiques ubicades en el litoral comporten una fragilitat davant el 
potencial de connectivitat. Quant al paisatge agrícola que ocupa la plana litoral, s’ha de dir que 
presenta moltes alteracions en la seva estructura paisatgística original, fet donat no sol per la 
difusió de l’edificació en sol rústic que aprofita l’estructura parcel·laria agrícola de minifundis com 
a suport de creixement, sinó també per les pressions que les noves dinàmiques alienes a 
l’activitat li generen. Aquest fet està vinculat en part al fenomen d’estades turístiques en 
habitatges en sòl rústic, molt significatiu en aquest territori, especialment cap al sud.  
  
Pel que fa a la incidència del turisme en termes de freqüentació, cal assenyalar la pressió que rep 
l’entorn de totes les zones turístiques al llarg del litoral, tot i que cal destacar el Parc Natural de 
Mondragó com a espai vulnerable davant aquest impacte, i les cales aïllades del sistema per les 
externalitats negatives que es generen en quant a mobilitat i aparcaments. Cap a l’interior del 
sistema, destaca el Puig de San Salvador. 
 

Exposició visual 
 
Les Serres de Llevant meridionals actuen com a teló de fons de la costa de llevant sud i de la part 
del Pla amb la qual limiten. El punt més elevat, Sant Salvador, és la seva principal fita tot i que al 
llarg de les Serres trobem l’ermita de Santa Llúcia (Manacor), el castell de Santueri (Felanitx) i el 
Santuari de Consolació (Santanyí). 

La plana litoral ofereix en general visual llunyanes sobre el seu territori, tot i que no des de la mar, 
a excepció del tram de carretera elevat sobre el samontà, al pas pels pobles de s’Horta i es 
Calonge, des d’on es té una vista panoràmica sobre la costa i s’aprecien vistes de la mar. Degut a 
la topografia planera, la fragilitat visual es elevada davant qualsevol tipus d’obstacle, especialment 
quan solen ser interferències alienes al paisatge. 
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2. 6 OFERTA COMPLEMENTÀRIA 

Al març de l’any 2016 hi havia 518 establiments d’oferta complementària en el sistema territorial. 
Tenint en compte que hi ha 81.421 places (places turístiques + habitatges * 2,5), el sistema té una 
ràtio de 157 places per establiment. 

Els nuclis turístics de litoral són els que concentren un major nombre d'establiments, entre ells 
destaquen, Cala d'Or, i de lluny Portocolom, Portopetro o Cales de Mallorca. Felanitx també té 
abundant oferta complementària degut a que és el nucli residencial més important, seguit de 
Santanyí. Cala d’or concentra el 30% de l’oferta complementària del tot el sistema. 

 

Establiments d’oferta complementària. Font: Elaboració pròpia a partir de Registre 
d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016). 

 

Segons dades disponibles de l’Anuari econòmic de “la Caixa”  de 2013, la variació d’oferta 
complementària entre els anys 2007 i 2012, va tenir una tendència a la baixa molt similar als tres 
municipis que es troben dins el sistema territorial (Felanitx, Santanyí i Manacor). 

  

Municipi 

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

Felanitx -22,8 
Manacor -16,9 
Santanyí -18,5 
Evolució de l’oferta complementària per municipis. 

 Font: Anuari econòmic de la Caixa 2013. 

 

Municipi NUCLI Bars Cafès Bars-
Cafeteries Restaurants Altres 

Total oferta 
complement-

ària 

FELANITX 
 

Cala Ferrera 4 5 0 7 0 16 
Cala Serena 3 0 0 0 0 3 
Cas Concos 3 0 0 1 0 4 
Es Carritxó 1 0 0 0 0 1 
Felanitx 28 0 2 18 1 49 
s’Horta 4 0 0 4 0 8 
Portocolom 22 15 9 41 0 87 

MANACOR 
 

Cala Murada 2 1 0 9 0 12 
Cales de Mallorca 16 13 0 15 0 44 
Son Macià 3 0 0 2 0 5 

SANTANYÍ 
 

Alqueria Blanca 1 0 0 5 0 6 
Cala d'Or 36 29 4 91 0 160 
Cala Figuera 8 3 0 19 0 30 
Cala Llombards 1 0 0 1 0 2 
Cala Santanyí 3 3 0 7 0 13 
Calonge 1 0 0 1 0 2 
Llombards 0 0 0 1 0 1 
Portopetro 4 2 1 16 0 23 
Santanyí 16 13 0 21 0 50 
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Bars
30%

Cafès
16%

Bar-
Cafeteries

3%

Restaurants
51%

 
Percentatge d’establiments d’oferta complementària, segons la seva tipologia. Font: 
Elaboració pròpia a partir de Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 

29/03/2016). 

 

Municipi Localitat Nombre estabiments 
Felanitx Felanitx 1 

Portocolom 2 
Santanyí Cala d'Or 1 

Discoteques, sales de festes i clubs per nuclis i municipis. Font: Elaboració pròpia a partir 
del registre de Mallorca Nights (http://www.mallorca-nights.com/). 

 

Pel que fa a la distribució d'establiments d'oci nocturn d'aquest sistema territorial turístic, no 
existeix cap nucli que destaqui per sobre la resta. Felanitx és el municipi que concentra 3 dels 4 
establiments d'aquesta casta trobant-se, dins el núcli turístic de Porotocolom.  

2. 7 OFERTA COMERCIAL 

Segons les estimacions realitzades, l’oferta comercial al Sistema territorial seria de 698 
establiments comercials, distribuïts principalment pels nuclis de litoral dels tres municipis que 
formen el sistema territorial com Portocolom (Felanitx), Cala d'Or (Santanyí) i Cales de Mallorca 
(Manacor). 

Tenint en compte que hi ha 81.421 places (places turístiques + habitatges * 2,5), el sistema té una 
ràtio de 116,64 places per establiment. 

MUNICIPI 
Establiments 
comercials  

SANTANYÍ 282 
FELANITX 299 
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MANACOR* 117 
Oferta comercial per municipis inclosos al sistema territorial.  

Font: Anuari econòmic de la Caixa 2013.  
*Només s’inclou la part proporcional dels nuclis inclosos en aquest sistema del municipi de Manacor. 

L'oferta comercial per municipis segons tipus mostra unes proporcios molt semblants ens els tres 
nuclis que conformen el sistema territorial sense cap tipòlogia que en destaqui per sobre de la 
resta. Sí que s'ha de destacar que una gran part de la tipologia fa referència a altres tipus de 
comerços mostrant una diversificació comercial, quant a tipus, important.  
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Oferta comercial per municipis inclosos al sistema territorial, segons tipus 
Font: Anuari econòmic de la Caixa 2013. 

La gràfica sobre l’evolució de l’oferta comercial mostra un increment progressiu fins al 2008, a 
partir de l'inici de la crisi es produeix un descens continuat arribant a haver-hi un nombre 
d'establiments molt inferior als que hi havia a l'any 1999. 
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Evolució dels establiments comercials minoristes als municipis de Manacor, Felanitx i 
Santanyí. Font: Elaboració pròpia a partir de Anuari econòmic de “la Caixa”  de 2013. 
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3. FACTORS EXTERNS 

 

3.1 INFRAESTRUCTURES, SERVEIS, EQUIPAMENT, CONSUMS DE RECURSOS I 
PRODUCCIÓ D’EFLUENTS 

Espais lliures públics 
 
S’inclou la següent taula amb les ràtios d’espais lliures públics en sòl urbà per plaça (places 
turístiques + habitatges * 2,5) i municipi, partint de les xifres d’ELP del MUIB,  Cens d’habitatges 
de 2011 i places turístiques. Segons aquestes dades es pot veure que els tres municipis tenen 
ràtios acceptables per sobre dels 5 m2 per habitant, tot i això a les zones turístiques de Manacor 
incloses en aquest sistema la ràtio és més elevada que als altres dos municipis, en els quals 
s’inclouen tant les zones turístiques com els nuclis tradicionals d’interior, que al tenir trames més 
antigues tenen menys espais lliures públics. 
 

MUNICIPI 
Superfície 

(m2) Places habitatges m2 ELP/plaça  

Felanitx 326.030 5.979 9.660 10,82 
Manacor* 871.776 7.377 3.395 54,95 

Santanyí 547.570 16.828 7.440 15,46 
 
Superfície (m2) d’ELP per plaça (places turístiques + capacitat d’allotjament en habitatges). 

Font: elaboració pròpia a partir de MUIB, cens d’habitatges de 2011 i Conselleria de 
turisme). * només s’han tengut en compte els nuclis que queden dins el sistema territorial 

 
 
A l’enquesta d’Infraestructures i Equipaments de Mallorca de 2014 s’ha valorat la qualitat d’una 
part d’aquests espais, 67.308 m2. Tal com es desprèn a la següent figura l’estat dels espais lliures 
del sistema territorial és bo. Només hi ha un espai de Cala Murada, amb una superfície a 
considerar que té qualitat regular. 
 

Dolent
1%

Regular
7%

Bo
92%

 
Estat dels Espais lliures públics. Font: Elaboració pròpia a partir de EIEL-2014. 
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Equipaments comunitaris 
 
A la següent taula es relacionen ràtios d’equipaments esportius en sòl urbà per plaça (places 
turístiques + habitatges * 2,5) i municipi, a partir de les xifres de l'EIEL, cens d’habitatges de 2011 
i places turístiques de la conselleria. La ràtio de superfície d’equipaments esportius dels 
assentaments del municipi de Manacor que es troben en el sistema és la més baixa. Santanyí, per 
la seva banda, té més equipaments esportius i una ràtio més elevada que la del municipi de 
Felanitx. Aquesta ràtio és sempre major a nuclis residencials que a turístics. 
 

MUNICIPI Núm. Superfície (m2) Places habitatges m2 EQ-Es/plaça equivalent 

Felanitx 7 83.888 5.979 9.660 2,78 

Manacor* 5 14.891 7.377 3.395 0,94 
Santanyí 20 151.527 16.828 7.440 4,28 

Superfície (m2) d’Equipaments Esportius per plaça equivalent (places turístiques + 
capacitat d’allotjament en habitatges). Font: elaboració pròpia a partir de EIEL, cens 

d’habitatges de 2011 i Conselleria de turisme). * només s’han tengut en compte els nuclis que queden dins 
el sistema territorial 

 
Pel que fa als equipaments sanitaris, n’hi ha 13 al territori d’anàlisi, tots ells en bon estat segon 
informació disponible de l’EIEL.  

 

Tipus Centres 
Centres de salut 7 
Consultoris locals  3 
Altres 3 

Equipaments sanitaris al sistema territorial turístic. Font: Elaboració pròpia a partir de 
EIEL. 

 
Infraestructures bàsiques  
 
Abastament i consums d’aigua 

La xarxa d'abastament d'aigua presenta en la majoria d’assentaments del sistema territorial un 
estat regular. Als tres municipis de la zona es poden trobar tant nuclis amb un bon estat de la 
xarxa com altres amb un estat regular o dolent. Els nuclis de Llombards, Cales de Mallorca, Son 
Macià, Cala Serena i Cala Ferrera són els que presenten una millor xarxa. El nucli urbà de 
Felanitx és el que té la pitjor xarxa d'abastament, amb un 48% d'aquesta en un estat dolent.  
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Estat de la xarxa de subministrament d’aigua. Font: Elaboració pròpia a partir de EIEL-2014. 

Pel que fa a l’evolució del subministrament i consum d’aigua, entre els anys 2000 i 2012 es va 
produir un increment del 4,4%, i les pèrdues han anat augmentat del 20% al 28%, produint-se el 
major augment durant els darrers anys analitzats (2009-2012). 
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Evolució del consum i subministrament d’aigua als municipis inclosos al sistema territorial. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció general de recursos hídrics de la CAIB. 

Existeix en aquest sistema una gran diferència pel que fa consums d’aigua per habitant (resident i 
turista) i dia entre el municipi de Santanyí i els altres dos municipis del sistema. El municipi de 
Santanyí presenta la xifra de consum per habitant i dia més elevada de tota l’illa.. 

 

  Consum aigua 2012 m3 l /hab /dia 

Felanitx 1.386.212 162,86 

Manacor 3.333.634 180,04 

Santanyí 2.920.523 355,80 
Consum urbà d’aigua per pernoctacions als municipis inclosos al sistema territorial. Font: 

Elaboració pròpia a partir de Direcció general de recursos hídrics de la CAIB. 

 

 

Energia 

En el sistema territorial hi ha dues subestacions: Portocolom i Santanyí. Per aquest estudi s’ha 
utilitzat els consums de les dues. El consum durant el període 2012-2015 ha estat estable, sense 
variacions importants entre els distints anys. 

 

2012 2013 2014 2015 

235.340 234.455 234.455 235.314 
Evolució del consum MWh per les subestacions: Portocolom i Santanyí . Font: Elaboració 

pròpia a partir de REE. . 

 



 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL COSTA DE LLEVANT SUD 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 36 

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

 
 

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

2012 2013 2014 2015

M
W

h

C ons um Tendènc ia
 

Evolució del consum d’energia de les subestacions del Sistema Territorial. Font: 
Elaboració pròpia a partir de REE. 

 

 
Índex general de variació estacional. IGVE (2012-2015).  

Font: Elaboració pròpia a partir de REE. 

A la gràfica anterior es calcula l’IGVE pel període indicat i mostra clarament la variació del consum 
que es produeix a la zona entre els mesos d’estiu i hivern. S’ha calculat l’índex de GINI per les 
dues subestacions, i s'observa com les dues subestacions tenen una certa estacionalitat, en 
especial la del nucli de Portocolom. 
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Índex de GINI de les subestacions del sistema territorial (2012-2015). 0 - sense 

estacionalitat, 1 - màxima estacionalitat. Font: Elaboració pròpia a partir de REE.  
 
 

Per municipis, els consums d’energia elèctrica per habitant (resident i turista) i per dia oscil·len 
entre el mínim de Manacor i el màxim del municipi de Santanyí que és més turístic que els altres 
dos.  

 

  Consum residencial i turístic 2012 KWh KWh/hab/dia  

Felanitx 52.187.275 6,03 

Manacor 97.450.217 5,18 

Santanyí 70.939.830 8,48 
Consum d’energia elèctrica per ús domèstic i hosteleria per pernoctacions als municipis 

inclosos al sistema territorial. Font: Elaboració pròpia a partir d’IBESTAT. 

 
Sanejament 

Hi ha 7 depuradores a l’àmbit d’estudi que es relacionen a continuació, amb les seves 
característiques de disseny.  

Nom 
Any de 
construcció 

Cabal de disseny 
(m3/dia) 

Habitants 
equivalents 

Cabal mitjà 
2012 

(m3/dia) 

Població 
equivalent 

2012 
Cala d'Or 1.992 10.500 57.750 2.974 20.321 
Cala Ferrera 2.001 1.500 8.750 1.185 7.234 
Cales de Mallorca 1.991 5.500 22.917 1.193 5.353 
Cas Concos 2.005 150 700 51 384 
Felanitx 1.982 2.500 17.083 2.690 11.262 
Portocolom 1.991 2.000 10.000 841 6.308 
Santanyi 2.000 3.000 17.500 495 4.092 

Característiques de disseny de les depuradores del Sistema territorial i consum al 2012 
Font: Elaboració pròpia a partir de ABAQUA.  
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Nom 
Cabal de disseny 
(m3/dia) 

Cabal juliol 2012-
2013 (m3/dia) 

Cabal agost 2012-
2013 (m3/dia) 

Cala d'Or 10.500 5.738 6.271 
Cala Ferrera 1.500 1.907 1.798 
Cales de Mallorca 5.500 2.569 2.497 
Cas Concos 150 69 73 
Felanitx 2.500 2.243 2.163 
Portocolom 2.000 1.223 1.341 
Santanyi 3.000 691 773 

Característiques de disseny de les depuradores del Sistema territorial i consum als mesos 
de juliol i agost de 2012 i 2013 

Font: Elaboració pròpia a partir de ABAQUA.  
 

En funció de les dades de consum disponibles de l’ABAQUA de 2012 es pot assegurar que la 
majoria de les depuradores són suficients en funció al seu cabal de disseny. La depuradora de 
Cala Ferrera va superar el seu cabal de disseny durant els mesos de juliol i agost. Pel que fa a la 
resta cap d'elles superà el cabal de disseny, tot i que la de Felanitx es va apropar al seu límit.  

 

S’inclouen tot seguit algunes consideracions sobre les depuradores del sistema, aportades per 
l’ABAQUA, atès que les dades a vegades no poden detectar si existeixen problemes. 

 EDAR de Cales de Mallorca. L'EDAR no està molt malament, encara que hi ha un 
problema important amb els bombaments de les urbanitzacions. Caldria remodelar alguns 
dels bombaments, sobretot el de Cala Antena. Els col·lectors d'impulsió també s’haurien 
de renovar. 

 EDAR de Portocolom. És molt vella, la gran majoria de màquines estan amortitzades i 
necessiten ser substituïdes. 

 La EBAR de Cala Ferrera funciona bé, però necessita d'una bomba nova amb la intenció 
de tenir tota la instal·lació operativa i al 100%, disminuint així la probabilitat d'abocaments 
a la platja de Cala Ferrera. 

 

Quant a l’estat de la xarxa de clavegueram dels nuclis comentar que, segons l'EIEL la majoria 
tenen un estat de conservació bo i d'altres es troben en procés d'execució com a Llombards, 
Calonge i s'Alqueria Blanca. Les xarxes de Felanitx i Cales de Mallorca es troben en un pitjor estat 
ja que més del 50% d'aquestes es qualifiquen de regular. 
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stat de la xarxa de sanejament.  Font: Elaboració pròpia a partir de EIEL-2014.  

 

Residus 

S’ha elaborat una anàlisi de l’estacionalitat de la producció de residus urbans (rebuig), que queda 
recollit a la figura de l’IGVE dels municipis de Manacor, Felanitx i Santanyí pel període 2014-2015. 
La gràfica ens mostra clarament la variació del consum que es produeix a la zona entre els mesos 
d’estiu i hivern, entre temporada alta i baixa. S’ha calculat, així mateix, l’índex de GINI que indica 
el grau d’estacionalitat, aquest mostra com al municipi de Santanyí (més turístic) l'estacionalitat és 
més elevada que a Felanitx i Manacor que són municipis més residencials. 

Entre 2014 i 2015 la producció de rebuig va augmentar lleugerament. 

 

Any Tones 
2014 41.027 

2015 41.746 

Producció total de rebuig als anys 2014 i 2015. Municipis de Manacor, Felanitx i Santanyí. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció insular de residus del CIM.  
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Evolució de la producció total de rebuig als anys 2014 i 2015. Manacor, Felanitx i Santanyí. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció insular de residus del CIM.  
 

 
Índex general de variació estacional de la producció de residus urbans municipis de 

Manacor, Felanitx i Santanyí (2014-2015). El valor 1 indica la mitjana anual de producció. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció insular de residus del CIM.  
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Índex de GINI de producció de residus per municipis (2014-2015) del sistema territorial. 0 - 
sense estacionalitat, 1 - màxima estacionalitat. Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció 

insular de residus del CIM.  
 

Tecnologies de la informació i comunicació 

No existeixen dades disponibles per nuclis urbans, per aquest motiu s’han fer servir les dades 
existents de línies de banda ampla per municipis de l’Anuari econòmic de “la Caixa”. Segons 
aquesta font existien en els municipis inclosos en el sistema territorial 22.934 línies de banda 
ampla al 2012. Els tres municipis experimentaren durant el període 2009-2012 un increment de 
les línies de banda ampla. 

 

 2009 2010 2011 2012 
Felanitx 4.901 5.337 5.779 6.162 
Manacor 10.506 11.253 12.215 12.514 
Santanyí 3.738 3.676 3.884 4.258 

Evolució de les línies de banda ampla als municipis del sistema territorial. Font: Elaboració 
pròpia a partir de l’Anuari Econòmic de “la Caixa”.  
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Transport i mobilitat 

Pel que fa al transport públic, a les línies que operen a l’àmbit d’anàlisi i de les quals hi ha dades 
disponibles, al 2014 hi va haver 994.951 passatgers. La línia que presentà un major nombre de 
passatgers va ser la que uneix el litoral de llevant des de Cala d'Or fins a Cala Rajada. (297.750 
passatgers).  

 
Codi línia Origen Desti Passatgers 
415 Cala Murada Palma 24.343 
424 Cales de Mallorca Manacor 2.759 
425 Cala d'Or Manacor 28.113 
441 Cala d'Or Cala Rajada 297.750 

448 Cala d'Or 
Port de  

Pollença 3.016 

449 Cala d'Or 
Port de 

Pollença 380 
453 Cala d'Or Port de Sóller 260 
455 Cala Marçal s'Arenal 283 
456 Cala d'Or Cura 4 
490 Portocolom Palma 188.832 
491 Portocolom Palma exprés 18.419 
492 s'Alqueria Blanca Felanitx 0 
495 Santanyí Manacor 14.048 
501 Cala d'Or Palma 156.137 
502 Colònia de St. Jordi Palma 210.201 

507 Cala d'Or 
Cala 

Mondragó 39.214 
831B Cala Murada Mercat d'inca 898 
831C Cala d'Or Mercat d'Inca 346 

832C Cala Murada 
Mercat de 

Sineu 1.436 

832D Cala d'Or 
Mercat de 

Sineu 641 

841B Cala d'Or 
Mercat de 
Manacor 746 

844A Cales de Mallorca 
Mercat de 

Felanitx 7.125 
 

Línies del TIB al Sistema Territorial analitzades i passatgers de 2014. Font: Elaboració 
pròpia a partir d’informes de seguiment del Consorci de Transports de Mallorca.  

 
Si s’analitza la distribució per mesos es pot constatar l’estacionalitat que tenen aquestes línies, 
cosa que demostraria que es tracta de línies que estan vinculades, en gran mesura, a l’activitat 
turística. Durant el 2014 el mes d’agost registrà el major nombre d'usuaris a totes les línies, 
superant els 150.000 passatgers, mentre que durant el mes de gener aquestes línies en prou 
feines arriben als 23.000 passatgers. 
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Distribució anual de viatgers a les línies del sistema territorial a l'any 2014. Font: 
Elaboració pròpia a partir d’informes de seguiment del Consorci de Transports de Mallorca.  

Pel que fa al transport privat, s’aporten les dades d’IMD de les següents carreteres per a l’any 
2015. La via amb una major intensitat és la Ma-4010 en el tram entre Felanitx i Portocolom, molt 
probablement lligada a l'activitat turística. També presenten una IMD elevada, la Ma-14 entre 
Manacor i Felanitx. 

 
ESTACIO CODI carretera PK Població propera IMD 2015 
PM679 Ma-4012 3,4 S'HORTA 7.097 
PM678 Ma-6102 3,2 CALA FIGUERA 2.323 
PM44 Ma-4010 3,4 FELANITX 14.658 
PM608 Ma-4013 0,3 CALA D'OR - FELANITX 9.417 
PM103 Ma-6100 0,9 SANTANYÍ 5.283 
PM127 Ma-6110 3,6 SES SALINES 74 
PM681 Ma-4014 3,4 PORTO CRISTO 3.578 
PM93 Ma-19 60,0 SANTANYÍ 8.542 
PM680 Ma-4016 2,2 CARRITXO-CALONGE 4.279 
PM35 Ma-14 26,2 MANACOR 12.453 

IMD 2015 a les carreteres del sistema territorial. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 
del CIM. 

Pel que fa a l’evolució de les IMD a tot l’àmbit d’anàlisi, durant el període 2004-2015, la 
intensitat s'ha mantingut estable amb un increment major durant els darrers anys 2014 i 
2015. L’increment entre 2013 i 2015 de l’IMD a tot l’àmbit ha estat del 12,26%, i entre 2008 i 
2015, assoleix un 14,6%. Les carreteres amb un increment major del trànsit ha estat entre 
2008 i 2015, la Ma-4012 (Alqueria Blanca – Ma-4010) a l’altura de s’Horta amb un 19,34%, 
la Ma-4016 entre Carritxó i Calonge, amb un 18,96, i la Ma-4013 de Cala d’Or a Calonge 
amb un 17,36%. En els tres casos es tracta de carreteres que uneixen aquestes petites 
poblacions a la segona línia de costa i que els increments es podrien vincular amb el 
fenomen d’habitatges turístics de lloguer, una de les zones amb un major nombre de l’illa. 
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Evolució de les IMD a les carreteres del Sistema Territorial. Font: Elaboració pròpia a partir 

de dades del CIM. 

 

Pel que fa als aparcaments que condueixen a les platges aïllades destaca el de s'Amarador amb 
unes dimensions de 11.534 m2. 

Nom platges Superfície (m2)  Places 
Cala Sa Nau 2.945,01 147 
S'Amarador 11.534,10 576 
Sa Font de n'alís 5.745,85 287 
Cala Llombards 2.862,90 143 

Aparcaments per accés a platges aïllades del sistema territorial. Font: Elaboració pròpia. 

 

Finalment i per tancar aquest apartat és important remarcar els impactes relacionats amb la 
contaminació acústica del transport. Prenent com exemple el mapa estratègic de renou del 
municipi de Santanyí es poden arribar a les següents conclusions: 

La principal font de contaminació acústica dins el municipi és, sens dubte, el trànsit rodat. Al nucli 
de Santanyí la via de circumval·lació és la que recull la major part del trànsit i en conseqüència del 
renou. Als nuclis de Porto Petro i Cala d’Or, la càrrega acústica està originada pel trànsit de les 
vies que connecten amb s’Alqueria Blanca, Calonge i s’Horta. 
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3.2 FACTORS SOCIOECONÒMICS 

Habitatges. Capacitat d’allotjament estat i antiguitat. 
 
A tot l’àmbit d’estudi hi ha 20.495 habitatges, dels quals un 30% són secundaris. Felanitx és el 
municipi amb més habitatges, seguit de Santanyí. 
 

Municipi Principals Secundaris Buits Total 
Felanitx 6.255 1.880 1.525 9.660 
Manacor* 1.585 1.710 100 3.395 
Santanyí 4.080 2.660 700 7.440 
TOTAL 11.920 6.250 2.325 20.495 

Habitatges segons tipus per municipis. Font: elaboració pròpia a partir de cens 
d’habitatges de 2011.  * només s’han tengut en compte els nuclis que queden dins el sistema territorial 

 

Tal com es pot observar al gràfic de distribució dels habitatges segons tipologia, el percentatge 
d'habitatges secundaris és molt elevat, principalment als nuclis de Manacor on el percentatge és 
del 50%, és a dir, la meitat dels habitatges són destinats a segona residència. Aquests nuclis són 
de costa amb una alta activitat turística i per tant, molts habitatges són destinats a ús residencial 
turístic.  

Si s'observa el gràfic per nuclis, es pot diferenciar com els nuclis de costa tenen percentatges molt 
més elevats d'habitatges d'ús secundari i buits, són un clar exemple nuclis com Cales de Mallorca, 
Cala Murada, Son Moger o Portopetro. Tret de Felanitx, tots els nuclis de l’àmbit tenen 
percentatges d’habitatges buits i secundaris superiors al 30%. 
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Habitatges segons tipus per municipis. Font: elaboració pròpia a partir de cens 
d’habitatges de 2011.  * només s’han tengut en compte els nuclis que queden dins el sistema territorial 

 
 



 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL COSTA DE LLEVANT SUD 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 46 

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

 
 

56%

74%

57%

49%

53%

55%

54%

43%

52%

53%

43%

61%

55%

53%

68%

53%

54%

49%

48%

55%

68%

35%

4%

38%

43%

42%

37%

32%

55%

42%

42%

55%

12%

37%

44%

23%

42%

32%

43%

50%

26%

23%

9%

22%

4%

7%

5%

8%

13%

2%

6%

5%

2%

27%

8%

3%

10%

5%

13%

7%

2%

19%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cala d'Or

Felanitx

Santanyí

Alqueria Blanca

Cala Ferrera

Cala Figuera

Cala Llombards

Cala Murada

Cala Santanyí

Cala Serena

Cales de Mallorca

Calonge

Cap des Moro

Cas Concos

Es Carritxó

s'Horta

Llombards

Portopetro

Son Moger

Portocolom

Son Macià

Principal Secundari Buit

 

Habitatges segons tipus per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir de cens d’habitatges de 
2011.  

Pel que fa a l’estat dels habitatges, un 92,4% es troba en bon estat. El municipi de Felanitx 
presenta el major nombre d'habitatges en estat deficient 8,44%, tal i com es pot observar al mapa 
5.2, la gran part d'aquests es troben al mateix nucli urbà de Felanitx. Els nuclis de costa tenen 
més d'un 90% dels habitatges en bon estat. L’estat mitjà de tots els habitatges del sistema 
territorial és de 3,9. (essent 1 ruïnós i 4 bo) 

L’edat mitjana dels habitatges del sistema territorial és de 52,62 anys. Durant el període 1970-
1980 va ser quan es construïren un major nombre d'habitatges amb un total de 2.309 habitatges. 
Els nuclis de Felanitx, Portopetro, Cas Concos, Cala Mondragó i s'Alqueria Blanca tenen una edat 
mitjana dels seus habitatges d'abans del 1956. (com es pot observar al mapa 5.2) 
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Habitatges segons estat per municipis. Font: elaboració pròpia a partir de cens 
d’habitatges de 2011.  * només s’han tengut en compte els nuclis que queden dins el sistema territorial 

 

Municipi 
Abans 
de 1900 

1900-
1920 

1920-
1940 

1940-
1950 

1950-
1960 

1960-
1970 

1970-
1980 

1980-
1991 

1991-
2001 

2001-
2011 

Felanitx 532 607 492 451 736 814 1150 833 404 281 
Manacor* 1 13 77 23 103 421 135 47 240 345 
Santanyí 261 190 303 382 634 606 1024 583 395 654 
Total 794 810 872 856 1.473 1.841 2.309 1.463 1.039 1.280 

Habitatges segons any de construcció per municipis. Font: elaboració pròpia a partir de 
cens d’habitatges de 2011.  * només s’han tengut en compte els nuclis que queden dins el sistema territorial 

 

 

 
 
Habitatges. Dinàmica del mercat immobiliari. 
 

Com es pot comprovar a la taula següent, els nuclis turístics de Cala d'Or i Portopetro tenen els 
preus per m2 més alts del sistema territorial. Els petits nuclis d'interior de Son Macià i s'Alqueria 
Blanca tenen els preus més baixos. 



 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL COSTA DE LLEVANT SUD 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 48 

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

 
 

 

NUCLI Preu m2 
Cala d'Or 3.293 
Portopetro 3.293 
Santanyí 2.602 
Portocolom 2.431 
Cala Murada 1.983 
Felanitx 1.930 
Alqueria Blanca 1.531 
Son Macià 1.349 

Preu m2, habitatge a nuclis del sistema territorial.  estudi realitzat a partir de dades 
disponibles a http://www.idealista.com/ca/. Maig 2016. 

 

 

L'evolució de les llicències d'habitatges va augmentar fins el 2006. Un cop iniciada la crisi 
aquestes varen descendir amb força fins a l'any 2010. El 2014 les xifres mostren una tendència a 
l’alça però seguiren a un nivell molt inferior al d'abans del 2007. 
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Evolució de les llicències d’obra d’habitatges de nova planta als municipis del sistema 

territorial. Font IBESTAT  
 

Economia. 
 
El municipi que té un major nombre d’afiliats a Seguretat Social en el sector turístic del sistema és 
Santanyí, major fins i tot que Manacor, que a la taula i gràfic següents s’inclou amb les dades de 
tot el municipi i no només les corresponents al sistema.  

Quant a la proporció que representen els afiliats a la Seguretat Social en el sector turístic, sobre el 
total d’afiliats, el municipi de Santanyí és també el que té uns percentatges superiors. A més, 
també és a Santanyí on l’estacionalitat és superior, els valors poden oscil·lar entre el 24% de 
l’hivern i el 58% de la temporada alta. A Manacor en canvi tant l’estacionalitat com els 
percentatges d’afiliats al sector turístic són molt inferiors. Per la seva part, Felanitx té una 
estructura intermèdia i ha experimentat un important increment de la proporció d’afiliats al sector 
turístic durant els darrers anys,  

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


 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL COSTA DE LLEVANT SUD 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 49 

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

 
 

El percentatge ha augmentat lleugerament al conjunt dels municipis, però principalment a 
Felanitx, on al tercer trimestre del 2011 representava un 25% i al 2015 entorn al 34%. 

 
 Felanitx Manacor Santanyí 
2015T1 858 2.032 1.411 

2015T2 1.919 3.511 4.067 

2015T3 1.825 3.262 3.808 

2015T4 565 1.541 713 
Afiliacions a la Seguretat Social en el sector turístic per municipi. Trimestres 2015. Font 

IBESTAT  
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Percentatge d’afiliats a la seguretat social en el sector turístic sobre total d’afiliats per 
municipi. Trimestres 2011-2015. Font IBESTAT  
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3.3 TERRITORI I MEDI AMBIENT 

Classificació del sòl 

Segons les dades extretes del MUIB el percentatge de sòl urbà a l’àmbit d’estudi és del 3,94%, i el 
sòl urbanitzable representa el 0,91%. El municipi de Santanyí és en diferència el que té més 
superfície de sòl urbà. Manacor tot i només entrar dins aquest sistema els nuclis de Cales de 
Mallorca, Cala Murada i Son Macià té una superfície semblant de sòl urbà i  urbanitzable a la que 
té el municipi de Felanitx.  

Sòl 
Urbanitzable

0.91%

Sòl Rústic
95.15%

Sòl Urbà
3.94%

 
Classificació del sòl al sistema territorial. Font MUIB 

 

MUNICIPI 
Total superfície 
dins ST Sòl Rústic Sòl Urbà Sòl Urbanitzable 

Campos 5.665.045 5.665.045   
Felanitx 137.878.807 133.274.471 3.479.615 1.124.722 
Manacor 72.823.963 69.274.968 3.027.716 521.279 
Santanyí 103.679.543 96.311.582 6.094.506 1.273.456 

Classificació del sòl (superfície en m2) al sistema territorial per municipi. Font MUIB  
 

 

Usos del sòl  

Les zones agrícoles ocupen el major percentatge de la superfície de l'àrea d'estudi, principalment 
els cultius permanents (fruiters de secà) que representen el 59,05% del total. 

Els espais naturals representen entorn al 14% de la superfície, dels quals un 10,82% es 
composen de vegetació arbustiva. Aquesta es distribueix principalment per la zona del litoral des 
de Portocolom cap al nord, a la zona del Puig de Sant Salvador i, al sud, pel Cap de Ses Salines. 
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Els usos artificials representen el 5,83% i s'ubiquen principalment als nuclis de litoral (Portocolom, 
Cala d'Or, Cales de Mallorca, entre d'altres), als principals nuclis de l'interior (Felanitx i Santanyí) i 
alguns llogarets com Cas Concos o s'Alqueria Blanca. 

9.42%

59.05%
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1.37%

0.17%
5.01%

0.22%
0.43%
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Percentatge d’usos del sòl al sistema territorial. Elaboració pròpia a partir de ORTOFOTO 

(SITIBSA)  
Els centres turístics amb un teixit urbà més antic són Cala Ferrera, Cales de Mallorca, Cala 
Figuera, Cala Llombards i Cala Santanyí; tots ells tenen percentatges de teixit urbà anterior a 
1973 superiors al 60%.  

  % anterior a 1956 % anterior a 1973 % anterior a 1995 
FELANITX Cala Ferrera 0.00 96.30 100.00 
FELANITX Cala Serena 0.19 59.47 100.00 
FELANITX Portocolom 18.98 45.22 97.32 
MANACOR Cala Murada 0.00 33.65 89.94 
MANACOR Cales de Mallorca 0.34 66.78 83.26 
SANTANYí Cala d'Or 13.66 42.33 99.57 
SANTANYí Cala Figuera 38.85 75.48 88.26 
SANTANYí Cala Llombards 0.21 68.03 100.00 
SANTANYí Cala Santanyi 20.51 77.03 100.00 
SANTANYí Cap des Moro 0.00 0.00 100.00 
SANTANYí Portopetro 0.00 19.03 89.75 
Evolució del percentatge d’usos urbans per centres turístics litorals. Font: elaboració 

pròpia 
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Pel que fa als usos detallats dels assentaments,  a partir de la informació continguda a la gràfica 
següent, es podrien distingir els següents grups: 

 Nuclis petits, dominats per zones residencials intensives tradicionals. Formarien part 
d’aquest grup els sòls urbans de s'Alqueria Blanca, Cas Concos, Es Carritxó i Calonge, 
entre d'altres. 

 Nuclis tradicionals grans. Es tracta dels assentaments històrics, corresponents a les 
capçaleres dels municipis, amb sòl urbà intensiu. Integrarien aquest grup: Felanitx i 
Santanyí. 

 Assentaments turístics. Nuclis centrals amb usos turístics, residencials i de serveis. Dins 
aquest grup es troben els nuclis de Cala d'Or, Portocolom, Portopetro i Cala Serena. 

 Nuclis de tipus residencial turístic com Cala Serena, Cala Ferrera, Cala Llombards, entre 
d'altres. 

 El polígon industrial de Santanyí. Amb edificacions de tipus industrials i serveis. El de 
Felanitx queda dins la trama urbana del mateix nucli. 
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Usos del sòl detallats per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir de MUIB  
 

Sòl vacant 

A tot el sistema territorial hi ha un total de 21.869 places vacants, de les quals 1.364 (un 6,23%) 
són turístiques. Les places vacants representen el 26,8% de les places existents (81.421). 

Els nuclis amb major nombre d'habitatges vacants són els nuclis tradicionals de Felanitx i 
Santanyí, i en aquest segon tot i ser més petit, és major la seva capacitat vacant. Pel que fa al 
nombre de places turístiques vacants, es concentren únicament a les zones turístiques de Cala 
d'Or i Cales de Mallorca. 

MUNICIPI NUCLI 
Habitatges 
vacants 

Places 
turístiques 
vacants 

Total Places 
vacants 

FELANITX Cala d'Or 473 1.261 2.444 
FELANITX Cala Ferrera 17 0 42 
FELANITX Cala Serena 25 0 63 
FELANITX Cas Concos 290 0 726 
FELANITX Es Carritxó 2 0 5 
FELANITX Felanitx 1.215 0 3.037 
FELANITX s’Horta 167 0 417 
FELANITX Portocolom 782 0 1.955 
MANACOR Cala Murada 847 0 2.118 
MANACOR Cales de Mallorca 891 103 2.330 
MANACOR Son Macià 188 0 469 
SANTANYÍ Alqueria Blanca 432 0 1081 
SANTANYÍ Cala Figuera 63 0 158 
SANTANYÍ Cala Llombards 80 0 201 
SANTANYÍ Cala Santanyi 113 0 283 
SANTANYÍ Calonge 292 0 729 
SANTANYÍ Cap des Moro 63 0 158 
SANTANYÍ Llombards 505 0 1.264 
SANTANYÍ Portopetro 85 0 212 
SANTANYÍ Santanyí 1.629 0 4.073 
SANTANYÍ Son Moger 42 0 105 
TOTAL  8202 1.364 21.869 
 

Sòl vacant per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir d’Estudi de Sòl vacant de SITIBSA 
2008  

 

Com mostra el gràfic inferior, del total de places vacants del sistema territorial un 11% 
corresponen a sòl urbanitzable i la resta a sòl urbà. 
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Sòl vacant, segons classe de sòl. Font: elaboració pròpia a partir d’Estudi de Sòl vacant de 
SITIBSA 2008  
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4. CONCLUSIONS 

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. 

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.  

 Allotjament 

o El gran centre turístic d’aquest sistema territorial, pel que respecte a nombre 
de places, és Cala d’Or, amb 12.416 places, seguit a distància per Cales de 
Mallorca amb 5.663 places. 

o La categoria mitjana dels hotels és lleugerament inferior a altres zones, i la 
seva renovació aquests darrers anys ha estat escassa, segons les dades 
disponibles. 

o Existeix una creixent importància de l’oferta en habitatges turístics de lloguer, 
representen el 26,2% de l’allotjament. El principal focus del fenomen és als 
nuclis de costa, com Cala d’Or o Portocolom, però també existeixen elevades 
densitats del fenomen als nuclis de segona línia, llogarets de l’interior com 
Cas Concos, s’Horta, s’Alqueria Blanca, es Llombards. 

o L’estacionalitat de l’oferta turística és alta, com als altres sistemes allunyats 
de Palma. 

 Recursos Turístics 

o A part del producte turístic de sol i platja, en el sistema territorial es disposa 
d’una bona base de recursos naturals, patrimonials i paisatgístics. Per la seva 
posició dins l’illa, potser no és un sistema tant òptim pel cicloturisme. En 
resum es podria concloure que aquest Sistema Territorial està definit per un 
producte turístic de sol i platja i oci, amb poca presència actualment d’altres 
tipus de producte, cosa que es reflecteix amb un tipus d’estacionalitat 
elevada. 

o Es tracta d’un sistema configurat principalment entorn a cales petites, i per 
tant la superfície de platges és inferior que a altres indrets. Per aquest motiu 
les platges de l’àmbit poden estar més saturades. Les platges amb un grau 
d'ocupació alt són:  aquelles pròximes a nuclis urbans com Cala Ferrera, 
s'Arenal de Portocolom i Arenal des Capellans (Portocolom), Cala Santanyí, 
Cala Gran (Cala d’Or), Cala Llombards. Hi ha un nombre important de cales 
aïllades i verges que tenen  accés per a vianants, destaquen pel seu grau 
d’ocupació elevat, les dues platges del Parc Natural de Mondragó:  
s'Amarador i Sa Font de n'Alís. 

 Factors externs.  

o La xarxa d’abastament d’aigua en moltes de les urbanitzacions té un estat 
regular i els consums són elevats especialment al municipi de Santanyí. 

o Increments d’IMD de l’ordre del 15% a les carreteres dels llogarets els dos 
darrers anys, entre 2013 i 2015, segurament vinculat a l’increment de l’oferta 
d’habitatges turístics de lloguer. 
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o El sistema es caracteritza per tenir percentatges molt elevats d’habitatges 
secundaris. La majoria de les urbanitzacions, excepte potser el casos de 
Felanitx i Calonge, tenen uns percentatges d’habitatges secundaris molt 
elevats. 

o Els assentaments turístics litorals de Cala d’Or i Portopetro són els que tenen 
el preu dels habitatges més elevats del sistema. 

o El municipi de Santanyí, el que té un major nombre de places turístiques, és 
també el que té un major percentatge d’afiliats a la seguretat social en el 
sector turístic, i també té una major estacionalitat de l’ocupació. 

o Els usos predominants són els agrícoles, principalment cultius permanents 
(fruiters de secà), representen el 68,5% del territori,  mentre que la vegetació 
natural ocupa espais més reduïts, en forma sobretot de vegetació arbustiva. 

 




