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0. LOCALITZACIÓ I DELIMITACIÓ DEL SISTEMA TERRITORIAL 

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.  

En aquest sistema territorial s’hi inclouen les zones urbanes litorals de la Colònia de Sant Jordi, 
sa Ràpita, s’Estanyol, Vallgornera i Cala Pi. L’element central del litoral és la platja des Trenc. 

Cap a l’interior el sistema es completa amb el nuclis de Campos  i ses Salines. 

Així el sistema està integrat pels següents municipis totalment o parcial: ses Salines, Campos i 
sud de Llucmajor i de Santanyí. 
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1. ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

1. 1 OFERTA D’ALLOTJAMENT 

Evolució de les places turístiques 
És un dels sistemes territorials turístics de litoral amb un menor nombre de places. Pel que fa a les  
places hi ha hagut dos moments de major producció, un des de finals dels seixanta i fins a la meitat 
dels vuitanta i l’altre a la segona meitat dels noranta. En aquest sistema no es pot apreciar 
l’estancament de places de la darrera dècada. Al 2016 l’estoc de places era de 4.677, la qual cosa 
representa només l’1,62% del total insular. 
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 1951 1959 1966 1972 1985 1991 1996 2002 2010 2016 
Places 45 30 199 1.818 2.599 2.804 3.158 4.213 4.338 4.677 
Establiments 2 1 6 17 23 29 40 52 59 66 

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 79,45% de l’allotjament del sistema territorial, mentre que els 
apartaments només representen el 8,81%. Els hotels de 3 o més estrelles representen el 73,47% 
de l’allotjament. La categoria mitjana de les places en apartaments és de les més baixes, 1,86 
claus, mentre que pels hotels la categoria mitjana de les places és de 3,57 estrelles. 
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GRUP i categoria 
Núm. 
establiments Places % 

AGROTURISME SENSE CATEGORIA 29 533 11.40% 
Subtotal 29 533 11.40% 
APARTAMENT 1 CLAU 5 204 4.36% 
APARTAMENT 2 CLAUS 2 75 1.60% 
APARTAMENT 3 CLAUS 3 109 2.33% 
APARTAMENT 4 CLAUS 1 24 0.51% 
Subtotal 11 412 8.81% 
CÀMPING LUXE  0.00% 
Subtotal 0 0 0.00% 
HOTEL 1 ESTRELLA 4 120 2.57% 
HOTEL 2 ESTRELLES 2 52 1.11% 
HOTEL 3 ESTRELLES 6 1.293 27.65% 
HOTEL 3 ESTRELLES SUPERIOR 0.00% 
HOTEL 4 ESTRELLES 6 1.739 37.18% 
HOTEL 4 ESTRELLES SUPERIOR 3 404 8.64% 
HOTEL 5 ESTRELLES  0.00% 
HOTEL RURAL SENSE CATEGORIA 4 108 2.31% 
HOTEL SENSE CATEGORIA 0.00% 
Subtotal 25 3.716 79.45% 
TURISME INTERIOR SENSE CATEGORIA 1 16 0.34% 
Subtotal 1 16 0.34% 
TOTAL 66 4.677 100.00% 

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).  
 

 
Aquest sistema té un únic centre turístic important, pel que fa a places, és la Colònia de Sant Jordi 
amb 3.884 places. La resta de zones urbanes del litoral pràcticament no tenen places. 
Especialment destacable és el pes que en aquest sistema tenen els agroturismes i hotels rurals, 
representen la meitat dels establiments. 
Pel que fa a la categoria dels establiments, la Colònia de Sant Jordi té una mitjana per 
establiments hotelers de 3,05 estrelles, i per apartaments de 2 claus. 
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NUCLI Establiments Places 

Categoria 
mitjana 
hotels 
(estrelles) 

Categoria 
mitjana 
apartaments 
(claus) 

CAMPOS 27 533   
Rústic 25 476   
Campos 1 16   
Sa Ràpita 1 41 1.00  
LLUCMAJOR 5 132   
Rústic 5 132   
SES SALINES 34 4012   
Rústic 4 70   
Colònia de Sant Jordi 29 3884 3.05 2.00 
Ses Salines 1 58 4.00  

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 Migjorn, a març de 2016, era de 23,9 
anys, una de les més baixes comparada amb els altres sistemes, pel pes que tenen els 
establiments com agroturismes o turisme d’interior, que s’han obert a la darrera etapa, des dels 
anys noranta. Les dues dècades de major producció del parc actual varen ser, per aquest ordre, 
la dels seixanta i la dels noranta, coincidint amb els dos moments de màxima producció de places 
de la resta d’illa.   
 

Dècada Establiments Places 
1940-1950 1 37 
1950-1960 1 15 
1960-1970 12 1771 
1970-1980 4 613 
1980-1990 6 456 
1990-2000 15 1112 
2000-2010 11 319 
2010-2016 16 354 

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

 
Pel que fa a l’edat mitjana dels establiments per zones, en els centres turístics fordistes l’edat 
mitjana s’acosta als 40 anys, mentre que a la resta de l’àmbit l’edat mitjana és molt inferior, per 
sota dels 15 anys, això és, sòl rústic i nuclis tradicionals d’interior.  
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NUCLI Establiments Places 
Edat mitjana 
establiments 

CAMPOS 27 533  
Rústic 25 476 13 
Campos 1 16 6 
Sa Ràpita 1 41 43 
LLUCMAJOR 5 132  
Rústic 5 132 9 
SES SALINES 34 4012  
Rústic 4 70 15 
Colònia de Sant Jordi 29 3884 39 
Ses Salines 1 58 6 

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) 
 
En aquest sistema la majoria dels establiments que es troben a centres turístics urbans són a la 
Colònia de Sant Jordi, municipi de ses Salines, i en aquest només s’ha renovat entre 2012 i 2016 
l’11,43% de la planta.  
 
 

MUNICIPI Import € % Establiments renovats 
Campos 4.728.135 44.44% 
Ses Salines 4.181.831 11.43% 
Llucmajor 7.867.257 15.15% 

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 

Pràcticament no existeix aquesta modalitat al sistema territorial. Al 2016, sempre segons les 
dades disponibles de la Direcció General de Turisme de la CAIB, només hi havia 2 establiments 
amb modalitat de pensió completa integral, i cap amb modalitat de pensió completa exclusiva. 
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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 ha 296 habitatges que es comercialitzen per estades 
turístiques, amb una capacitat de 1.881 places. Aquestes places representen el 28,68% de les 
places existents a tot el sistema. Segons dades estadístiques de la Conselleria de Turisme, a juny 
de 2016, als municipis de ses Salines i Campos hi ha 461 habitatges que o bé estan registrats o 
bé estan tramitant l’alta al Registre, cosa que representava 2.585 places, i el 35,59% de les 
places existents. 
 
Oferta reglada i no reglada. segons estudis realitzats podrien existir al sistema territorial turístic 
1.171 habitatges, la qual cosa representaria unes 6.566 places. Per tant, el percentatge aproximat 
de places en habitatges al sistema territorial turístic estaria al voltant del 58,4% sobre el total 
d’allotjament. Al ser un sistema territorial amb poc allotjament en establiments convencionals i que 
els assentaments costers siguin principalment residencials, seria un dels motius que explicaria 
aquest pes de l’allotjament en habitatges de lloguer. 
 

Habitatges 
turístics
58.4%

Resta 
destabliments 

turístics
41.6%

 
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. A partir dels dos apartats anteriors es pot calcular l’oferta no regldada. El 
percentatge d’habitatges no reglats comercialitzats podria suposar prop d’un 60,6%, és un dels 
sistemes amb un percentatge major d’oferta no reglada. 

 

Distribució espacial. El present és un fenomen especialment important al nucli de la Colònia de 
Sant Jordi, però també als nuclis residencials de litoral de sa Ràpita i Vallgornera. En el sòl rústic 
també existeix una elevada densitat d’habitatges, amb valors que superen els 300 habitatges que 
es comercialitzen a Campos i més de 100 a ses Salines. Fins i tot els nuclis tradicionals d’interior 
tenen destacades densitats d’habitatges turístics. 
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Densitat de places (reglades i no reglades) en habitatges turístics per Km2.  

Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa a la distribució, segons la classificació del sòl. La major concentració d'habitatges 
turístics té lloc dins el sòl urbà on s'hi ubica més del 46% del total de l'oferta, es tracta dels nuclis 
litorals de la Colònia de Sant Jordi o sa Ràpita. Al sòl rústic també hi ha però un elevat 
percentatge d’habitatges turístics, un 46%. De tal manera que existeix un equilibri entre els 
habitatges comercialitzats en sòl rústic i en sòl urbà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percentatge d’habitatges comercialitzats 2016, segons classificació del sòl. Font: 

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

Sòl urbà 
46,26%

SRP
7,34%

SRC
38,77%

Sòl 
urbanitzable

7,63%

http://insideairbnb.com/mallorca/
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Dins el sòl urbà la distribució, segons els usos, es majoritaria la presència d’habitatges en sòl urbà 
de caràcter extensiu acaparant el 61% de tota l'oferta que s'ha tingut en compte. Aquestes es 
corresponen a les urbanitzacions costaneres que es troben al llarg de la línia de costa.  

 

Centre Històric
2,76%

Intensiva
35,94%

Extensiva
61,29%

 
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/. 

 

Per municipis el major volum de places i habitatges es correspon al municipi de Campos, que és 
també el que té una major proporció d’oferta reglada. En qualsevol cas, la proporció de l’oferta no 
reglada en els dos municipis del sistema, tant Campos, com especialment ses Salines, és molt 
elevada. 

 

Municipi HET* reglats 
Places 

reglades HET** Places ** 
Places no 

reglades 

% Places no 
reglades 

sobre total 
 Ses Salines 150 567 407 1538 971 63.14% 
Campos 311 2018 611 3965 1947 49.10% 

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 dues 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, i un segon moment entre 2006 i 2015, amb 
un breu període d’estancament entre 2010 i 2011. Entre 1999 i 2001 es varen registrar 100 
habitatges objecte de comercialització, i entre 2006 i 2015 se n’han registrat 170, amb un 
increment constant. 

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

En el present cas i atès que el centre turístic principal amb diferència és la Colònia de Sant Jordi, 
es faran servir les dades d’ocupació hotelera disponibles pel municipi turístic de ses Salines. Cal 
dir que no es disposa de dades per alguns mesos, aquells que van de novembre a març, en la 
sèrie 2008-2015, i aquest fet pot distorsionar el resultat. 

Tret dels anys 2008 i 2009 en què els percentatges d’ocupació als mesos centrals de l’estiu no 
arribaren al 90%, la resta d’anys l’ocupació ha estat sempre superior al 90% en algun mes.  
L’ocupació mitjana anual se situa per sobre del 40% als darrers anys. 

Es tracta d’un model estacional semblant a la resta de zones del sud i llevant de Mallorca, amb un 
increment de les dades d’ocupació a partir de l’abril que arriba al seu màxim entre juliol i  agost, 
es manté relativament alt al setembre i cau de manera important a l’octubre. El valor 1 d’IGVE 
indica la mitjana anual d’ocupació. 

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. 
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% ocupació hotelera sobre total de la planta pel municipi de ses Salines (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 al municipi de ses Salines 
(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’inclou un llistat de les platges del sistema territorial, amb les seves principals característiques i 
la qualitat de les aigües de bany segons el control sanitari realitzat per la Conselleria de Salut. La 
superfície de les platges és de 331.045 m2. La majoria de les platges del Migjorn es troben lluny 
de zones urbanes (un 91% de la superfície són de tipus aïllat), mentre que el 92% de la superfície 
és d'arena.  

A tot el sistema territorial hi ha 33.542 places (places turístiques + habitatges * 2,5), la qual cosa 
implica una ràtio de 9,87 m2 de platja per plaça, una de les més altes de l’illa, tot i que s’ha de 
considerar que es tracta de platges molt concorregudes i que hi acudeixen usuaris de molts 
d’altes indrets de l’illa. 

Dins l'àrea d'estudi les platges amb major grau d'ocupació són la platja del Port de la Colònia de 
Sant Jordi, i les platges de Es Trenc, Ses Covetes, la Platja des Morters, a les quals s’hi accedeix 
amb vehicle. 

 

NOM TIPUS MUNICIPI ÀREA (m2) COMPOSICIÓ 
GRAU 
OCUPACIÓ 

Es Perengons Grans Aïllada CAMPOS 10.552 Arena Mitjà 
S'Arenal de sa 
Rapita Aïllada CAMPOS 46.922 Arena Mitjà 
Ses Covetes Aïllada CAMPOS 2.666 Arena Alt 
Es Trenc Aïllada CAMPOS 87.537 Arena Alt 
Es Marques Semiurbana CAMPOS 13.103 Arena Mitjà 
Platja des Morters Urbana CAMPOS 5.631 Arena Alt 
Es Perengons Petits Aïllada CAMPOS 8.295 Arena Baix 
Cala Pi Semiurbana LLUCMAJOR 4.221 Arena Mitjà 
Racó de S'Arena Aïllada LLUCMAJOR 7.555 Arena i Roques Baix 
Cala Beltrán Aïllada LLUCMAJOR 450 Arena i Roques  
Cala en Peàs Aïllada LLUCMAJOR 814 Roques Baix 
Cala en Bassí Aïllada LLUCMAJOR 1.452 Roques Baix 
Caló En Timo Aïllada LLUCMAJOR 1.345 Roques Baix 
Es Caragol Aïllada SANTANYÍ 43.596 Arena Baix 
Cala en Tugores Aïllada SANTANYÍ 5.542 Roques Baix 
Es Carbó Aïllada SES SALINES 57.561 Arena Baix 
Es Dolç Aïllada SES SALINES 19.069 Arena Mitjà 
Es Port Urbana SES SALINES 4.396 Arena Alt 
Playeta d'Es Delfí Aïllada SES SALINES 5.889 Arena i Roques Baix 
Cala Galiota Urbana SES SALINES 1.157 Arena i Roques Mitjà 
Punta des Tords Urbana SES SALINES 1.305 Arena i Roques Mitjà 
Rambada de sa 
Síquia Urbana SES SALINES 1.261 Arena i Roques  
Es Marques Semiurbana SES SALINES 727 Arena  

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

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

Les platges del Migjorn ubicades a Santanyí i Ses Salines només són accessibles a peu, ja sigui 
des de el far del cap de Ses Salines o des de la Colònia de Sant Jordi. Les platges d'es Trenc i 
s'Arenal de Sa Ràpita tenen diversos aparcaments i punts d'accessos, la majoria són de 
pagament i l'estacionament gratuït és molt escàs.  

A la zona de Llucmajor es troben tres platges pròximes a s'Estanyol, a on es pot estacionar a la 
zona urbana i iniciar el camí a peu. 

Platja Accés Aparcament (m2) Comentari 

Es Caragol Vianants - 
Estacionament a la 
carretera 

Cala en Tugores Vianants - 
Accés des de es Caragol o 
es Carbó 

Es Carbó Vianants - 
Accés des de la Colònia de 
Sant Jordi 

Playeta des Delfí Vianants - 
Accés des de la Colònia de 
Sant Jordi 

Es Dolç Vianants 864 
Accés des de la Colònia de 
Sant Jordi 

Es Perengons Grans Vianants - 
Accés des de la Colònia de 
Sant Jordi 

Es Peregons Petits Vianants - 
Accés des de la Colònia de 
Sant Jordi 

Es Trenc Vianants 35.442 
Doble aparcament de 
pagament 

S'Arenal de Sa Ràpita Vehicles 3.765 Aparcament de pagament 
Racó de s'Arena Vianants - Accés des de s'Estanyol 
Caló en Timó Vianants - Accés des de s'Estanyol 
Cala en Bassí Vianants - Accés des de s'Estanyol 
Cala Beltrán Vianants - Accés des de Cala Pi 
Platges aïllades del Sistema Territorial, segons accés. Font: Elaboració pròpia a partir de 

SITIBSA (2015) 

Aïllada
91%

Semiurbana
5%

Urbana
4%

Arena
92%

Altres
8%
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Les platges d'aquest sistema territorial presenten molt pocs serveis, però l'arena, les aigües 
cristal·lines i l'entorn natural fan que tenguin un gran atractiu pels visitants. S'hi troben platges 
amb un alt grau de visitants com ses Covetes, Es Trenc i Es Carbó. Totes les platges presenten 
un nivell de qualitat de l'aigua excel·lent. 

 

Municipi Platges i cales Punt de mostreig Qualificació 
Campos ses Covetes A l'esquerra de la platja Excel·lent 

sa Ràpita Al club nàutic Excel·lent 
es Trenc Al centre de la platja Excel·lent 

Ses Salines es Dolç Al centre de la platja Excel·lent 
es Estanys (es Marquès) A l'esquerra de la platja Excel·lent 
ses Roquetes A l'esquerra 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 

Aquest és un sistema allunyant de les principals rutes cicloturístiques. Segons la proposta del  
Consell de Mallorca hi ha una ruta que discorre per aquest territori des de Es Cap Blanc, fins al far 
del Cap de Ses Salines. 

o P2. Fars de Migjorn 
 

En canvi, és un territori amb una oferta important d’infraestructures portuàries destinades a 
embarcacions d'oci: 

Infraestructures portuàries. Font SITIBSA 

 

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 aliments i els productors de la zona. 

Pel que fa altre tipus de recursos, convé mencionar que a la Colònia de San Jordi hi ha el 
Centre d’Informació sobre el Parc Nacional de Cabrera. 

A l’oferta cultural destacar únicament l'Auditòrium Municipal de Campos com a principal 
instal·lació cultural d'aquest àmbit.  

 

 

 

MUNICIPI PORT TIPUS 

Llucmajor Instal·lació Portuària de s'Estanyol 
Port secundari de gestió 
directe 

Ses Salines Port de sa Colònia de Sant Jordi Port de gestió directe 

Campos Instal·lació Portuària de Sa Ràpita 
Port secundari de gestió 
directe 

Llucmajor 
Instal·lació Portuària de s'Estanyol II (Punta 
Plana) 

Port secundari de gestió 
directe 

Llucmajor Club Nàutic de s'Estanyol Port de gestió indirecte 

Ses Salines Instal·lació Portuària des Coto 
Port secundari de gestió 
directe 

Campos Club Nàutic de Sa Ràpita Port de gestió indirecte 
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2. 3 PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT. ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

El sistema territorial de Migjorn s'estén al sud de l'illa de Mallorca. La zona té un alt valor 
paisatgístic tant per les platges com per la flora i fauna. En aquest sentit, s’ha de dir, que tot el 
litoral del sistema territorial, excepte els nuclis urbans, està protegit amb categoria de LIC i ZEPA. 
El Cap de ses Salines, es Trenc i Salobrar de Campos, Cap Enderrocat – Cap Blanc. Es 
caracteritza per la gran varietat d'aus i espècies marines que es troben al litoral. 

També resulta imprescindible referir-se a l'illa de Cabrera que gaudeix d'un alt grau de protecció 
des de que va ser nomenat Parc Nacional, l’únic de les Balears. 

La vulnerabilitat de molts d’aquests espais està relacionada amb la sobrefreqüentació de les 
seves platges, destacant la zona de Es Trenc. 

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

Categoria Codi Nom Qualitat Vulnerabilitat 
LIC i 
ZEPA 

ES0000037 Es Trenc - 
Salobrar de 
Campos 

La qualitat i importància d'aquesta zona es 
basa en la presència d'hàbitats de l'Annex I i 
taxons de l'Annex II de la Directiva 92/43/CE, 
per l'existència d'espècies i subespécies 
endèmiques. Donat el seu elevat interès 
ornitològic, aquest espai ha estat considerat 
com IBA (Area d'Especial Importància per a les 
Aus) per la Societat Espanyola d'Ornitologia 
(SEU/BirdLife) i justifica la seva declaració com 
ZEPA.  

Aquesta zona presenta, en general, un 
estat de conservació bo. Puntualment 
existeixen problemes derivats, d'una 
banda, de l'ús turístic intensiu de la 
platja, que ha afectat a les comunitats 
psamòfiles i a la primera línia de 
dunes, i per una altra de possibles 
activitats de l'empresa salinera que se 
situa en aquest lloc. A més cal 
constatar que la zona és molt 
accessible en tot el seu perímetre i 
que, durant el període estival, el trànsit 
de persones i vehicles és elevat. En la 
perifèria d'aquest espai existeix un 
increment important d'instal·lacions 
residencials i turístiques i, en 
l'actualitat, existeixen nous projectes 
d'incrementar les mateixes, la qual 
cosa repercutirà negativament en la 
qualitat ambiental. El risc d'incendi 
forestal en la pineda litoral durant 
l'estiu és molt elevat. 

LIC i 
ZEPA 

ES5310128 
ES0000081 

Cap 
Enderrocat i 
Cap Blanc 

La qualitat i importància d'aquest lloc es basa 
en la presència de 13 hàbitats que figuren en 
l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE i en la 
presència de dues espècies de plantes 
incloses en l'Annex II d'aquesta directiva. A 
més de la presència de moltes altres espècies 
d'aus que no figuren en aquest annex. Per 
aquests motius el lloc fou declarat Zona 
d'Especial Protecció Per a les Aus (ZEPA núm. 
81) i també va ser classificat com Àrea 
Important per a les Aus (ANAVA núm. 322) per 
la Societat Espanyola d'Ornitologia, aplicant 
els criteris establerts per BirdLife Internacional. 
Pel que fa a la zona marina, s'esmenten sis 
espècies de peixos que es consideren 
interessants per les poblacions que mantenen 
en aquesta zona. 
 

La major part de la zona terrestre 
d'aquest lloc està fitada amb la figura 
de "vedat privat de caça". Fins a la 
data l'accessibilitat del lloc era molt 
elevada, donada l'existència d'una 
carretera local, cada vegada més 
freqüentada, i d'altres camins públics i 
una àmplia xarxa de pistes en terrenys 
privats. Això ha donat lloc que la 
freqüentació del lloc fos molt elevada, 
amb la incidència que això suposa per 
a les comunitats animals i vegetals, 
elevant la seva vulnerabilitat. Per altra 
banda, l'atractiu paisatgístic dels 
penya-segats, alguns situats al costat 
de la carretera, fa que siguin molt 
visitats, especialment durant la 
temporada alta. Aquesta accessibilitat 
ha permès, per altra banda, alguns 
atropellaments, com els abocaments 
d'escombraries incontrolats i la caça 
també sense control. El litoral va 
romandre inalterat fins a la aparició de 
les primeres urbanitzacions en el tram 
central d'aquest lloc. Aquestes 
urbanitzacions són un focus de partida 
de gran nombre de factors negatius, 
com la freqüentació dels voltants, 
obertura de noves sendes i camins, 
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increment de gossos i, especialment, 
de gats assilvestrats i degradació de la 
vegetació per freqüentació del lloc, 
trepig, abocaments d'enderrocs, etc. 
També l'increment d'embarcacions 
esportives en els ports de la badia de 
Palma ha provocat que la presència 
de pescadors i embarcacions 
esportives en tota aquesta costa sigui 
cada vegada major.  
 

LIC i 
ZEPA 

ES0000083 Arxipèlag de 
Cabrera 

Cabrera posseeix un gran interès biogeogràfic 
a causa de les seves condicions d’insularitat i 
als fenòmens de especialització i diferenciació 
taxonòmica que això provoca, afectant, 
especialment a organismes de escassa 
mobilitat (rèptils, gasteròpodes pulmonats i 
coleòpters tenebriònids). En el cas de la 
Sargantana Balear Lacerta lilfordi, a Cabrera 
es troben el 80% de la seva població mundial, 
amb deu subespècies distintes en l'arxipèlag. 
A aquesta població cal sumar les petites 
poblacions d'aquesta espècie que es troben en 
tres dels illots de la costa de migjorn. 
 El contingent florístic de l'arxipèlag ascendeix 
a uns 450 tàxons vasculars, el que representa 
el 26% dels aproximadament 1700 tàxons que 
es troben a Balears.  
Entre els invertebrats, l'efecte de la insularitat a 
Cabrera ha produït un especialització molt 
considerable, havent-se descrit noves 
espècies i subespècies noves per a la ciència.  
A les extenses praderies de Posidònia 
oceànica existents a les aigües del Parc 
Nacional de Cabrera cal afegir les de l'àmplia 
franja litoral del sud de Mallorca, en general 
molt ben conservades. 
Aquesta extensa superfície del Mediterrani 
alberga una completa representació 
d'ambients marins, destacant, al costat de les 
esmentades praderies de Posidònia, els 
extensos fons sorrencs i rocosos i les 
comunitats pròpies de la rompent. 

Tot l'arxipèlag de Cabrera és Parc 
Nacional des de 1991. Des de la seva 
creació la protecció del mitjà i de la 
biodiversitat s'ha anat incrementant i 
millorant. No obstant això encara 
queden alguns aspectes que mereixen 
especial atenció. A causa d'un 
excessiu pasturatge hi ha un risc 
evident d'erosió. 
El turisme nàutic és, potser, el factor 
més preocupant. El fondeig 
d'embarcacions està reglamentat i no 
afecta a la praderia de Posidònia 
oceànica, ja que s'ha instaurat un 
sistema de fondeig en punts fixos 
d'amarratge. 
Les visites turístiques estan 
controlades i guiades i tampoc 
constitueixen, en l'actualitat, un perill, 
si bé el turisme creixent pot ser, amb 
el temps, cada vegada més difícil de 
controlar. L'amenaça més greu, en 
aquest sentit, radica en la creixent 
creació de ports esportius en totes les 
illes amb el consegüent augment 
d'embarcacions esportives, la qual 
cosa està generant una freqüentació 
cada vegada major de l'arxipèlag. Les 
visites massives en un període molt 
breu de temps, especialment juliol i 
agost, repercuteixen negativament en 
les condicions ambientals de Cabrera 
Gran i molt especialment de la cala on 
se situa el port, generant un volum 
creixent de residus. Aquests residus 
van a parar, necessàriament, a les 
aigües del port, excepte els inorgànics 
que són recollits i extrets de l’illa. 

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. 

LIC ES5310037 Basses de la 
Marina de 
Llucmajor 

La fauna d'invertebrats d’aigua dolça que es 
troba en aquests tolls és notable per la seva 
singularitat, presentant espècies pròpies 
d'hàbitats estèpics. Per altra banda és notòria 
la seva importància per a la fauna, al ser els 
únics punts d'aigua en una àmplia zona. 

Per la seva petita grandària aquests 
tolls són molt sensibles a la 
contaminació provocada per les 
gavines, que són molt abundants en la 
zona. 
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LIC ES5310048 Cova de Sa 
Guitarreta 

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. 

L'accés a aquesta cavitat ha estat 
restringit per mitjà d'un tancament 
adequat que permet el pas de 
quiròpters que es va instal·lar en els 
anys 80. 

LIC ES5310049 Cova des Pas 
de 
Vallgornera 

En aquesta cavitat es troba el anfípode 
Salentinella angelieri. 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. 

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 Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera. El 1991 l'illa fou declarada Parc Nacional 
per tal de preservar i millorar la seva flora i fauna. S’aporten dades disponibles a les 
memòries anuals, de freqüentació, que mostren un increment constant dels visitants des 
de 1996 fins a 2010. 

Any Visitants 

1996 39.265 

1997 43.215 

1998 52.796 

1999 47.302 

2000 44.983 

2001 64.078 

2002 66.302 

2003 66.535 

2004 73.540 

2005 73.540 

2006 74.532 

2007 76.541 

2008 60.804 

2009 68.491 

2010 89.756 

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

Al sistema territorial existeix un nombre important de BIC, principalment jaciments arqueològics  i 
elements d’arquitectura defensiva.  
 
Campos és l'únic conjunt històric al sistema territorial destacant per un conjunt d'edificacions 
històriques i una gran quantitat d'habitatges populars caracteritzats per la qualitat i el color dels 
materials emprats en la seva construcció. 
 

 

Categoria 
Número 
d’elements 

Béns Catalogats 12 
Béns d’interès cultural  129 

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

 

Tipologia Núm. 
Arquitectura defensiva 25 
Construccions etnològiques 3 
Creus de terme 6 
Edificis religiosos 1 
Jaciments arqueològics 94 

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

 

Pel que fa a les rutes, discorren pel sistema les principals del PTI, però no hi ha gaire elements 
d’aquestes rutes en el territori.  

 

 

Nom de la ruta Principals elements dins l’ST 

Ruta arqueològica Poblat talaiòtic d’ets Antigors 

Ruta del Gòtic Església de Sant Blai 

Ruta del Barroc Església parroquial, convent del Mínims, façana de l’ajuntament 

Ruta dels Castells  
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 

Marina de Llucmajor 

El paisatge de la Marina de Llucmajor és significatiu tant per la seva extensió com per la diversitat 
de patrons que presenta. Compresa entre el sistema turístic territorial de Migjorn i el de Platja de 
Palma, configura tota la plana litoral amb una estructura de latifundis de prats i ametllers, que 
conformen “illes” dintre de la matriu forestal d’ullastres i bosc mixt, al llarg d’una topografia plana i 
extensa fins arribar al litoral penya-segat, on hi predomina la vegetació d’ullastres, a diferència de 
les garrigues, significatives en el litoral penya-segat més contundent que presenta l’altre sistema. 
El litoral configura cales d’especial valor paisatgístic com Cala Pi. Entre la Punta des Bancal i la 
Punta des Pas, s’ubiquen urbanitzacions turístiques de baixa densitat com Vallgornera i Cala Pi. 

Depressió de Campos 

Aquesta unitat està configurada pel paisatge agrícola de secà, envoltat per corredors de bosc mixt 
i pinar, amb el nucli de Campos com a centre. Presenta principalment una matriu de minifundis de 
prat, alternats puntualment amb fruiters, ametllers i erms. Té una forta presència d’edificacions en 
sòl rústic, especialment al llarg de l’eix que connecta Campos amb la Colònia de San Jordi, amb 
una certa alteració de l’estructura tradicional, ja sigui per l’ús residencial i/o turístic o altres usos 
periurbans. 

Litoral turístic Platja d’es Trenc  
Litoral configurat pel sistema de platges i zones turístiques de la Colònia de Sant Jordi, Sa Ràpita 
i s’Estanyol. Cal destacar dintre de la unitat el paisatge del Trenc, conformat pel gran sistema 
dunar de la primera línia, així com pel salobrar i l’estructura agrícola intersticial de la franja 
posterior. És significatiu en aquest cas, la pressió d’us a la qual es troba sotmès aquest espai, així 
com la proliferació d’edificacions residencials, d’ús turístic, situades en segona línia, al llarg dels 
accessos. 

Ses Salines-Llevant Meridional  

Paisatge mixt de segona línia conformat per un mosaic agrícola de latifundis i minifundis on 
predominen tot tipus de cultius de secà. La presencia d’edificació difusa és significativa, 
especialment al llarg dels accessos i al voltant dels nuclis (ses Salines, Llombards, Santanyí). Als 
límits amb la depressió de Campos, la matriu agrícola es barreja amb masses forestals de bosc 
mixt i ullastres. 

Cap de Ses Salines 

Unitat singular d’un elevat interès ambiental i d’una gran diversitat paisatgística, que configura el 
paratge més meridional de l’illa, conegut com el Cap de Ses Salines. Aquest paisatge està 
conformat per un mosaic de latifundis de secà alternats principalment amb masses d’ullastres i 
bosc mixt. Presenta de manera puntual fruiters i minifundis amb cultius d’ametllers. El litoral situat 
cap a Llevant, penya-segat i de caràcter més rocós, presenta algunes cales verges com són Cala 
Figuera i Cala Màrmols, amb un paisatge agrícola que arriba pràcticament fins a la línia de costa. 
Cap al costat de migjorn predomina l’entorn natural amb la configuració de platges,  sistemes 
dunars i pinars. Cal ressaltar la presència de masses d’aigua com es Tamarells i s’Estany de ses 
Gambes.  

Potencialitats i Fragilitats paisatgístiques 
La diversitat i barreja de tipus de paisatges naturals i productius tradicionals, entre la primera i 
segona línia de costa, dóna lloc a múltiples ecotons, que doten d’un especial valor qualitatiu als 
paisatges més singulars d’aquest sistema: paisatge dunar, paisatge agrícola i les salines, mosaics 
de boscos i prats, etc. 
Els patrons de contrast entre els prats de secà i la vegetació d’arbrat en la Marina de Llucmajor, 
són la base de la riquesa visual d’aquest paisatge que, per la repetició de la mateixa estructura 
paisatgística en un territori tan extens, podria semblar massa homogeni. Els ametllers que 
acompanyen els mosaic agrícoles, contribueixen a enriquir l’estructura, amb la seva floració. Per 
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altra banda, d’aquesta mateixa matriu paisatgística, cal destacar com a paisatges potencials, 
aquells mosaics més singulars, com és el cas de l’espai que actua com a paisatge de transició 
amb la depressió de Campos, on s’inverteix la proporció dels elements, es a dir, petites parcel·les 
de prats s’alternen principalment amb latifundis de fruiters i bosc mixt. 
 
El paisatge de Ses Salines, per la seva ubicació i composició mixta de paisatges, configura un 
corredor que actua com a paisatge de transició entre les diferents unitats que l’envolten. Per tant, 
té una doble funció potencial. Per una banda, com a corredor paisatgístic, a través del mosaic de 
latifundis que el composen, connectant el paisatge del cap de Ses Salines amb el massís de 
Randa a través del cinturó agroforestal que envolta la depressió de Campos. 
 
Per altra banda, el Cap de Ses Salines, amb un rellevant valor ambiental i paisatgístic, té un valor 
potencial com a paisatge tampó entre el litoral del Llevant Meridional i les platges del Trenc, 
sotmeses a una important pressió turística. 
 
En termes generals, tot el sistema compta amb un grau de valoració paisatgística alt, molt alt i 
excepcional d’acord amb el PTIM, a excepció d’una part del paisatge agrícola de la depressió de 
Campos, fonalmentalment cap al sud, entre els nuclis de Campos i Ses Salines, que té un grau de 
valoració moderat. 
 
Pel que fa a les fragilitats del sistema, se’n podrien reconèixer principalment tres vinculades a la 
pressió turística i urbanística de l’entorn. Per una banda, l’alteració del paisatge periurbà de 
Campos, especialment als voltants dels accessos, amb polígons de serveis i equipaments i usos 
aliens a l’activitat agrícola, al constituir-se com a zona de pas cap a les platges i les zones 
turístiques de Migjorn. En el cas de les zones turístiques del litoral, l’alteració i/o substitució dels 
patrons del paisatge agrícola de segona línia, ve donada per la dispersió, o bé, l’aglomeració 
d’edificació d’us turístic-residencial, aprofitant la malla de minifundis com a suport de creixement. 
 
Finalment, la pressió de càrrega turística sobre les platges del sistema, com és el cas des Trenc, i 
puntualment el Cap de Ses Salines així com les dinàmiques associades sobre els paisatges dels 
voltants (aparcament de cotxes), suposen una vulnerabilitat latent que pot derivar en l’alteració de 
la qualitat del paisatge. 
 
Exposició visual  
Les masses forestals que es troben a la banda litoral i al costat de la Marina, actuen com a 
referents visuals, mentre que cap a l’interior, sobresurt el Massís de Randa com a paisatge de 
referència. La topografia plana i extensa de la Marina de Llucmajor, permet un horitzó llunya, però 
contrastat entre plans de prats i masses d’arbrat. No obstant això, l’obertura o tancament de 
visuals és aleatori, per tant la visibilitat, en funció de l’extensió de la component paisatgística, sigui 
boscosa o agrícola, pot ser molt homogènia. Amb una topografia semblant, la depressió de 
Campos presenta un camp completament obert pel predomini de prats i la presència d’erms. Per 
tant, presenta una exposició visual molt elevada i molt fràgil davant l’alteració de l’estructura 
paisatgística tradicional original, ja sigui per la presència d’edificacions alienes, substitució de 
materials, nous usos, etc. 
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2. 6 OFERTA COMPLEMENTÀRIA 

Al març de l’any 2016 hi havia 223 establiments d’oferta complementària al sistema territorial. Al 
sistema territorial hi ha 33.542 places, la qual cosa suposaria una ràtio de 150,41 places per 
establiment.  La zona turística de la Colònia de Sant Jordi i el nucli tradicional de Campos són els 
que tenen un major nombre d’establiments. 

 

 

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

 

Pel que fa a l’evolució d’aquesta oferta, i atès que no hi ha dades a nivell inframunicipal, 
s’inclouen xifres per municipis. 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 als dos municipis que conformen el Migjorn: Campos i Ses Salines. 

  

Municipi 

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

Campos -29,7 
Salines (Ses) -21,9 
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 

CAMPOS 
 

Campos 26 18 4 28 2 78 
Sa Ràpita 3 2 1 10 0 16 
Ses Covetes 1 1 0 5 0 7 

LLUCMAJOR 
 

Cala Pi 1 1 1 7 0 10 
S'Estanyol 1 0 0 0 0 1 

SES SALINES 
 

Ses Salines 18 4 1 9 0 32 
Colònia de Sant Jordi 26 16 0 37 0 79 

  



 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL MIGJORN 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 26 

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

 
 

Bars
34%

Cafès
19%Bar-

Cafeteries
3%

Restaurants
44%

 
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 
Campos Campos 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/). 

Dins el sistema territorial sols existeix un establiment, situat a Campos, dedicat a oci nocturn, 
mostrant la poca incidència d'aquesta activitat dins aquest àmbit.  

 

 

2. 7 OFERTA COMERCIAL 

Segons les estimacions realitzades, l’oferta comercial al Sistema territorial seria de 252 
establiments comercials. Això implica que hi ha un establiment per cada 133,1 places (places 
turístiques + habitatges * 2,5) 

Als nuclis de Campos, Colònia de Sant Jordi i Sa Ràpita es concentren la majoria dels 
establiments comercials. En aquesta zona no s'hi troben tantes places hoteleres com a altres 
nuclis de l'illa per la qual cosa el nombre d'establiments no és tan elevat. 
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MUNICIPI 
Establiments 
comercials  

CAMPOS 162 
SES SALINES 66 
LLUCMAJOR* 24 

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 Llucmajor. 

 

A la figura que mostra la distribució de l'oferta comercial segons tipus per municipis del sistema 
territorials mostra el predomini dels establiments de distribució d'aliments que són majoritaris en 
els tres àmbits. Igualment, la categoria d’altres té un pes important, cosa que demostra una 
elevada diversificació important en les tipologies.  
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Oferta comercial per municipis inclosos al sistema territorial, segons tipus 
Font: Anuari econòmic de la Caixa 2013. 

La figura sobre l’evolució de l’oferta comercial mostra una evolució molt variable amb anys de 
creixement i anys de descens fins al 2008, a partir de la crisi es produeix un fort descens fins al 
2012. 
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Evolució dels establiments comercials minoristes. 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 
 
La taula següent inclou la superfície d’espais lliures públics en sòl urbà i la ràtio per plaça (places 
turístiques + habitatges * 2,5) i municipi. Els sòls urbans inclosos en el sistema territorial dels 
municipis de Campos i ses Salines tenen ràtios per sobre dels 20 m2 per plaça. En canvi ses 
Salines, amb la zona turística de la Colònia de Sant Jordi, presenta una ràtio inferior a 10 m2.  
 

MUNICIPI Superfície (m2) Places habitatges 
m2 

ELP/plaça  

Campos 385.841 533 6.775 22.09 
Llucmajor* 180.390 132 1.841 38.10 

ses Salines 102.748 4.012 2.930 9.06 
 
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 

 
 
L’enquesta d’Infraestructures i Equipaments de Mallorca de 2014 valorà la qualitat d’una part 
d’aquests espais, 49.658 m2. Segons aquesta font, el 73% dels ELP tenen un estat bo, però 
destaca el percentatge d’ELP amb un estat regular, la majoria dels quals es troben al municipi de 
ses Salines, bé al nucli tradicional, bé a la Colònia de Sant Jordi.  
 

Dolent
3%

Regular
24%

Bo
73%

 
Estat dels Espais lliures públics. Font: Elaboració pròpia a partir de EIEL-2014. 
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Equipaments comunitaris 
 
S’inclou una taula amb les ràtios d’equipaments esportius en sòl urbà per plaça (places turístiques 
+ habitatges * 2,5) i municipi, partint de les xifres de l'EIEL,  cens d’habitatges de 2011 i places 
turístiques de la conselleria. Ses Salines i Campos tenen un nombre d'equipaments i una ràtio 
similars, mentre que Llucmajor, al tractar-se en aquest cas, de nuclis litorals no principals, 
disposen de ràtios inferiors. 
 

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

Campos 5 79.189 533 6.775 4,53 

Llucmajor* 6 7.602 132 1.841 1,61 
ses Salines 4 66.136 4.012 2.930 5,83 

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 5 al territori d’anàlisi, tots ells en bon estat segon 
informació disponible de l’EIEL, excepte el consultori local de ca ses Monges a ses Salines que es 
troba en estat regular.  

 

Tipus EIEL 
Centres de Salut 2 
Consultoris locals 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 dels nuclis del Sistema territorial presenta en general un bon estat. 
Els nuclis que tenen un pitjor estat de les seves infraestructures, segons l’EIEL són Vallgornera i 
Cala Pi, amb un 45% i un 50% de la seva xarxa en estat regular respectivament.  
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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, s’ha produït entre 2000 i 2012 un 
increment del 34,94%, i les pèrdues s’han mantingut en nivells molt similars durant tot el període, 
passant del 32,5% a l'any 2000 al 34,94% al 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. 
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Els dos municipis presenten uns consums d’aigua per  habitant (resident i turista) relativament 
baixos, per sota dels 200 l/hab/dia, encara que ses Salines que té el centre turístic de la Colònia 
de Sant Jordi té un consum superior. 

 

  Consum aigua 2012 m3 l /hab /dia 

Campos 457.422 108,22 

Salines (Ses) 510.856 181,68 
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 

Mentre que el consum d’energia elèctrica pel municipi de Campos presenta valors intermedis, en 
el cas de ses Salines els consum són més elevats.  

 

  
Consum residencial i turístic 

2012 KWh KWh/hab/dia  

Campos 27.687.757 6,40 

Salines (Ses) 22.449.637 7,90 
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 3 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 
Campos 1.998 1.200 7.000 795 5.659 
Sa Ràpita 1.995 1.750 8.750 417 1.098 
Ses Salines 1.995 375 2.188 168 1.632 

Característiques de disseny de les depuradores del Sistema territorial i consum al 2012 
Font: Elaboració pròpia a partir de ABAQUA.  

 

Nom 
Cabal de disseny 
(m3/dia) 

Cabal juliol 2012-
2013 (m3/dia) 

Cabal agost 2012-
2013 (m3/dia) 

Campos 1.200 928 935 
Sa Ràpita 1.750 502 638 
Ses Salines 375 168 180 

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 totes 
les depuradores del Sistema territorial són suficients, ja que cap s'apropa al seu cabal de disseny. 
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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. 

 L’EDAR de Campos funciona relativament bé, encara que està al límit de la seva 
capacitat. Els talls de subministrament de llum o puntes de tensió la deixen inoperativa 
durant hores i es nota en els rendiments. 

 EDAR de sa Ràpita. Funciona correctament però el seu període d’amortització ha 
finalitzat. 

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, tots els nuclis tenen gairebé un 100% en estat bo excepte 
s'Estanyol on el 45% es qualifica de regular. 
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Estat de la xarxa de sanejament.  Font: Elaboració pròpia a partir de EIEL-2014. 

 

Residus 

S’ha realitzat una anàlisi de l’estacionalitat de la producció de residus urbans, rebuig, al sistema 
territorial. S’inclou un gràfic amb l’IGVE dels municipis de ses Salines, Campos i Llucmajor que 
mostra una elevada estacionalitat. S’ha calculat, així mateix, l’índex de GINI que indica el grau 
d’estacionalitat, en aquest cas el municipi de Ses Salines és el que mostra major estacionalitat 
amb un valor molt superior a Campos i Llucmajor. 

Entre 2014 i 2015 la producció de rebuig es va mantenir estable.  

 

Any Tones 
2014 28.137 
2015 28.152 

Producció total de rebuig als anys 2014 i 2015. Municipis de ses Salines, Campos i 
Llucmajor. Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció insular de residus del CIM.  

 

 



 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL MIGJORN 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 34 

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

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015

To
n

es

Producció de rebuig

 
Evolució de la producció total de rebuig als anys 2014 i 2015. Municipis de ses Salines, 

Campos i Llucmajor. 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 ses 
Salines, Campos i Llucmajor (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 a tot el territori estudiat 16.350 línies de banda ampla al 2012. L’únic 
municipi dels tres en el qual s’incrementaren les línies de banda ampla va ser Llucmajor, a la resta 
(Campos i ses Salines) es varen produir descensos.  

 

 2009 2010 2011 2012 
Campos 2.416 2.642 2.212 2.317 
Llucmajor 11.570 11.871 12.732 13.040 
Salines (Ses) 1.279 1.222 971 993 

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

 

 

Transport i mobilitat 

Transport públic. Les línies que operen a l’àmbit d’anàlisi varen tenir al 2014 573.653 
passatgers. La línia que presentà un major nombre de passatgers va ser la que uneix  de Palma 
fins a Santanyí i recorre els nuclis de s'Arenal, Llucmajor, Campos, Colònia de Sant Jordi i Ses 
Salines (210.201 passatgers). Lògicament tots els passatgers d’aquestes línies no es poden 
imputar a aquest sistema territorial. 
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Codi línia Origen Destí Passatgers 
455 Cala Marçal s'Arenal 283 
491 Portocolom Palma exprés 18.419 
495 Santanyí Manacor 14.048 
500 Campos Palma 118.305 
501 Cala d'Or Palma 156.137 
502 Colònia de St. Jordi Palma 210.201 
515 Campos Palma 30.738 
525 Cala Pi Palma 7.084 
530 Palma es Trenc 18.438 

 
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 comprovar l’estacionalitat que tenen aquestes línies, 
la qual cosa demostra que es tracta de línies que estan vinculades, en gran mesura, a l’activitat 
turística. Durant els mesos de temporada alta se superen els 80.000 passatgers, mentre que en 
temporada baixa aquestes línies en prou feines arriben als 26.000. 
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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 IMD de les següents carreteres per a l’any 2015. La 
via amb una major intensitat és la Ma-19 entre Campos i Llucmajor. 

 
ESTACIO CODI carretera PK Població propera IMD 2015 
PM669 Ma-6014 35,8 CALA PI 1.147 
PM14 Ma-19 31,3 CAMPOS 20.039 
E450 Ma-19 35,5 CAMPOS 20.714 
PM677 Ma-6101 2,4 SES SALINES 2.775 



 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL MIGJORN 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 37 

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

 
 

PM104 Ma-6100 9,2 SES SALINES 7.990 
PM107 Ma-5120 4 CAMPOS 11.667 
PM108 Ma-19 46 CAMPOS 9.202 
PM109 Ma-6030 3 CAMPOS 5.421 
PM110 Ma-6040 3 CAMPOS 8.468 

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, l'evolució del trànsit es va mantenir 
estable durant el període 2005-2013, i durant els anys 2014 i 2015 es va produir un 
augment de la intensitat, del 11,62%. Des de l’any 2008 i fins al 2015 l’increment de trànsit 
en aquestes vies va ser 13,90%. Les carreteres que han incrementat més l’IMD des del 
2008 han estat la Ma-19, a l’entrada de Campos, amb un 18,10% o la Ma-6100 entre ses 
Salines i la Colònia de Sant Jordi amb un 16,25%. 
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 Evolució de les IMD a les carreteres del Sistema Territorial. Font: Elaboració pròpia a partir 
de dades del CIM. 

 

A continuació es fa una relació dels aparcaments disponibles per accés a platges aïllades del 
sistema territorial. Les platges des Trenc i Ses Covetes són les que tenen aparcaments de majors 
dimensions, degut a la gran afluència de visitants. 

Nom platges Superfície (m2) Places 
Es Trenc  17.582,90 879 
Ses Covetes Es Trenc 17.860,40 893 
S'Arenal de Sa Ràpita 3.765,14 188 
Es Dolç 864,55 43 

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

Habitatges. Capacitat d’allotjament estat i antiguitat. 
 
A tot l’àmbit d’estudi hi ha 11.546 habitatges, dels quals només un 63% són principals. Els 
municipis de Campos i Llucmajor ( la part corresponent a aquest sistema) tenen una distribució 
semblant, amb prop d’un 60% d’habitatges principals i la resta secundaris i buits. El municipi de 
ses Salines, en canvi, té un percentatge superior d’habitatges principals. 
 

Municipi Principals Secundaris Buits Total 
Campos 4.080 1.545 1.150 6.775 
Ses Salines 2.100 795 35 2.930 
Llucmajor* 1.121 388 332 1.841 
Total 7.301 2.728 1.517 11.546 

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 

 

Per nuclis es troben grans diferències entre el litoral i els nuclis d'interior.  Els nuclis de Campos i 
Ses Salines tenen una majoria d'habitatges d'ús principal, però els nuclis litorals com Sa Ràpita, 
Ses Covetes, Sa Vinyola o Sa Sorda tenen prop d'un 65% d'habitatges d'ús secundari. La Colònia 
de Sant Jordi, té un 30% d’habitatges secundaris, xifra que queda relativament per sota de moltes 
zones turístiques. 

60%
72%

61%

23%

27%

21%

17%

1%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Campos Ses Salines Llucmajor*

municipis

%

Principal Secundari Buit

 

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

2011.  

Pel que fa a l’estat dels habitatges, els tres municipis tenen un percentatge de més del 95% en 
bon estat. Si observam el mapa 5.1 es pot apreciar com només a la zona est del nucli de Campos 
es mostra un percentatge d'entre un 80-90% d'habitatges en bon estat, mentre que a la resta dels 
nuclis aquest percentatge sempre és superior al 90%. L’estat mitjà dels habitatges del sistema 
territorial és de 3,95 (essent 1 ruïnós i 4 bo) 

L’edat mitjana dels habitatges al conjunt del sistema territorial és de 49,13 anys. Existeix una gran 
diferència entre els nuclis de Ses Salines i Campos on l'edat mitjana és d'abans de 1956 i els de 
litoral com Vallgornera o Cala Pi on l'edat mitjana és posterior al 1990. (Vegeu 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 

Campos 462 304 342 335 342 506 835 686 542 566 
Ses Salines 162 94 104 122 120 225 349 245 165 92 
Llucmajor* 1 0 0 4 25 70 231 330 317 194 
Total 625 398 446 461 487 801 1.415 1.261 1.024 852 

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. 

S’inclou relació dels nuclis del sistema territorial i una estimació mitjana dels preus de m2 
d’habitatges. Els nuclis litorals de la Colònia de Sant Jordi i Sa Ràpita presenten els preus més 
elevats, mentre que a la zona de Campos es troben els preus més baixos del sistema territorial. 
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NUCLI Preu m2 

Colònia de Sant Jordi 2.480 
Sa Ràpita 2.388 
Vallgornera 2.298 
Cala Pi 2.298 
Es Pas 2.298 
Ses Salines 1.839 
S'Estanyol 1.737 
Campos 1.676 

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

 

 

Quant a l'evolució del nombre de llicències d’obra d’habitatges de nova planta, als municipis 
inclosos total o parcialment al sistema territorial, a l'any 2006 es varen arribar a superar les 1.000 
llicències, una xifra extremadament alta si es té en compte l’escàs pes d’aquest sistema. A partir 
del 2007 però, igual que a la resta de zones de l’illa es va produir un fort descens fins que a l'any 
2014, quan només es registraren 37 llicències. Per tant, el mercat immobiliari d'aquest sistema 
territorial es va veure molt afectat per la crisi del 2007, suposadament per un mercat absolutament 
saturat, i fins el 2014 no ha presentat cap signe de recuperació. 
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Evolució de les llicències d’obra d’habitatges de nova planta als municipis del sistema 

territorial. Font IBESTAT  

 

Economia. 
 
S’han inclòs les dades de tot el municipi de Llucmajor dins aquest sistema, tot i que s’ha de 
matisar que només les urbanitzacions de Cala Pi, el Pas, Valgornera i s’Estanyol formen part del 
sistema.  

http://www.idealista.com/ca/
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Quant a la proporció que representen els afiliats a la Seguretat Social en el sector turístic, a ses 
Salines es troben els majors percentatges en temporada alta (més del 60% al tercer trimestre del 
2015). També és el municipi de ses Salines el que presenta la major estacionalitat, amb valors 
que oscil·len entre el 26% (temporada baixa) i el 60% (temporada alta). A l’altre extrem es troba el 
municipi de Campos on els percentatges són més baixos i més constants al llarg de l’any (entorn 
al 20%). Es tracta de dos models diferents, a ses Salines, hi ha el centre turístic de la Colònia de 
sant Jordi, i a Campos la tipologia de turisme dominant és més residencial i agroturismes. 

El percentatge d'afiliats al municipi de Ses Salines s'ha anat incrementant en els darrers anys. Als 
municipis de Campos i Llucmajor s'ha mantingut més estable. 

 
 Campos Llucmajor Ses Salines 

2015T1 445 3.403 660 

2015T2 714 5.328 1.228 

2015T3 682 4.882 1.198 

2015T4 417 2.781 235 
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 2,42%, i el 
sòl urbanitzable representa únicament el 0,64%. Aquests percentatges són inferiors a la resta de 
sistemes territorials de zones litorals, excepte la Serra de Tramuntana. El municipi de ses Salines 
que és el que conté la principal zona turística del sistema, la Colònia de Sant Jordi, no disposa de 
sòl urbanitzable, i la superfície de sòl urbà és d’1,71 Km2. Per la seva banda Campos, entre el 
nucli tradicional i les zones turístiques del litoral té una superfície de 3,092 Km2 de sòl urbà i 1,68 
Km2 de sòl urbanitzable (parcialment executats).  

Sòl Rústic
96.94%

Sòl 
Urbanitzable

0.64%
Sòl Urbà

2.42%

 
Classificació del sòl al sistema territorial. Font MUIB 

 

 

MUNICIPI 
Total superfície 
dins ST Sòl Rústic Sòl Urbà Sòl Urbanitzable 

Campos 130.445.935 125.670.558 3.092.504 1.682.874 
Felanitx 147.506 147.506 0 0 
Llucmajor 77.801.505 76.078.926 1.680.514 42.066 
Santanyí 20.668.037 20.668.037 0 0 
Ses Salines 38.870.433 37.157.261 1.713.172 0 

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

La major part de la superfície de l'àrea d'estudi té un ús agrícola (66%), distribuïda principalment 
entre els municipis de Campos i ses Salines. 

La vegetació natural representa entorn el 29% del total i es composa principalment de vegetació 
arbustiva. A la zona del litoral des Trenc s'ubica gran part de la vegetació natural de l'àrea 
d'estudi. 

Les zones humides representen un 1,5% del total i es distribueixen entorn a la zona des Trenc i a 
Ses Salines. 

Pel que fa als usos artificials representen un 3% de la superfície del sistema, inferior a l’ocupada a 
altres zones litorals. Aquest percentatge de sòl artificial és gairebé coincident amb la superfície de 
sòl urbà i urbanitzable. 
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Percentatge d’usos del sòl al sistema territorial. Elaboració pròpia a partir de ORTOFOTO 
(SITIBSA)  

 

Al sistema de Migjorn, el centre turístic amb un percentatge de teixit urbà més antic és el de la 
Colònia de Sant Jordi; 65% anterior al 1973. 

Municipi Nucli % anterior a 1956 % anterior a 1973 % anterior a 1995 
CAMPOS Sa Ràpita 6.21 30.41 74.90 
CAMPOS Ses Covetes 0.00 0.00 87.72 
CAPDEPERA Cala Gat 0.00 0.00 100.00 
LLUCMAJOR Cala Pi 0.00 0.00 95.96 
LLUCMAJOR Es Pas 0.00 13.96 97.87 
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LLUCMAJOR S'Estanyol 0.48 0.48 100.00 
LLUCMAJOR Vallgornera 0.00 0.00 99.02 
SES SALINES Colònia de Sant Jordi 12.76 65.01 99.04 

Evolució del percentatge d’usos urbans per centres turístics litorals. Font: elaboració 
pròpia 

 

La gràfica següent mostra la tipologia dels usos urbans als nuclis de l'àrea d'estudi. Es poden 
diferenciar els següents grups: 

 Nuclis tradicionals. Es tracta dels assentaments, corresponents a les capçaleres dels 
municipis amb àrees urbanes intensives i centre històric. Hi trobam dins aquest grup els 
nuclis de Ses Salines i Campos. 

 Assentaments turístics amb usos principals de serveis i turístics i àrees urbanes 
extensives. S'ubiquen al litoral i hi trobam els nuclis de Sa Ràpita, sa Vinyola i la Colònia 
de Sant Jordi. 

 Nuclis residencials turístics amb zones urbanes extensives i pocs serveis: Es Pas, 
Vallgornera, S'Estanyol, Cala Pi, i Ses Covetes. 
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Usos del sòl detallats per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir de MUIB  
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Sòl vacant 

Segons l'estudi de sòl vacant de 2008, al sistema territorial hi ha un total de 32.702 places vacants 
de les quals 4.141 (12,6%) són turístiques. El nucli tradicional de Campos és el que més nombre 
d'habitatges vacants té (4.094) seguit de Ses Salines. Les places turístiques vacants es 
concentren a Sa Vinyola i Sa Ràpita. En el cas de sa Vinyola queden per construir 3.768 places, 
segons l’estudi de 2008.  

Si es compara amb les places i habitatges existents, resulta que en aquest sistema hi ha tants 
habitatges i places vacants com existents. Hi ha 11.546 habitatges existents segons el cens de 
2011, i 11.424 de vacants segons l’estudi de 2008. Hi ha 4.677 places existents segons el registre 
d’establiments i 4.141 de vacants. Cosa que suposa que les places vacants representen el 112% 
de les existents. En el sistema hi ha 33.542 places existents (2,5 * habitatge + places turístiques), 
la qual cosa suposa que les places vacants representen el 97,49%. 

 

MUNICIPI NUCLI 
Habitatges 
vacants 

Places 
turístiques 
vacants 

Total Places 
vacants 

CAMPOS Campos 4.094 0 10.235 
CAMPOS Dalt sa Ràpita 137 0 342 
CAMPOS Ses Covetes 20 0 50 
LLUCMAJOR Cala Pi 272 0 681 
LLUCMAJOR Es Pas 1.316 87 3.378 
LLUCMAJOR Sa Ràpita 979 1.134 3.581 
LLUCMAJOR Sa Vinyola 369 2.847 3.768 
LLUCMAJOR S'Estanyol 280 0 700 
LLUCMAJOR Vallgornera 335 0 837 
SES SALINES Colònia de Sant Jordi 1.596 74 4.065 
SES SALINES Ses Salines 2.026 0 5.066 
TOTAL  11.424 4.141 32.702 
Sòl vacant per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir d’Estudi de Sòl vacant de SITIBSA 

2008  
 

De les places vacants del sistema territorial, n’hi ha un 33% que corresponen a sòl urbanitzable, 
part del qual ja està executat 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 

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. 

A continuació es detallen les principals conclusions pel sistema territorial: 

 Allotjament 

o És un dels sistemes litorals amb menys places turístiques de l’illa de Mallorca, 
només 4.677 que representen l’1,62% del total insular. Pràcticament la 
totalitat d’aquestes places es troben a la Colònia de Sant Jordi. 

o L’edat mitjana dels hotels a la Colònia és de 39 anys i el percentatge de 
renovació dels mateixos aquests darrers anys ha estat baix (11,43% al 
municipi de ses Salines). 

o Gran pes de l’allotjament en habitatges turístics, podria representar el 58,4% 
del total d’allotjament. Al ser un sistema territorial amb poc allotjament en 
establiments convencionals i que els assentaments costers siguin 
principalment residencials, explicaria aquest pes de l’allotjament en 
habitatges de lloguer. El percentatge d’habitatges no reglats comercialitzats 
podria suposar prop d’un 60,6%, és un dels sistemes amb un percentatge 
major d’oferta no reglada. Aquesta és una modalitat estesa a tot el territori: 
als nuclis turístics, però també a l’interior i al sòl rústic. 

o L’estacionalitat de l’oferta turística és alta. 

 Recursos Turístics 

o La zona té un alt valor paisatgístic tant per les platges com per la flora i fauna. 
En aquest sentit, s’ha de dir, que tot el litoral del sistema territorial, excepte 
els nuclis urbans, està protegit amb categoria de LIC i ZEPA. El Cap de ses 
Salines, es Trenc i Salobrar de Campos, Cap Enderrocat – Cap Blanc. Es 
caracteritza per la gran varietat d'aus i espècies marines que es troben al 
litoral. També resulta imprescindible referir-se a l'illa de Cabrera, a la qual s’hi 
accedeix des de la Colònia. 

o És un dels àmbits amb una oferta d’infraestructures portuàries més important, 
hi ha fins a 7 ports.  

o La ràtio de superfície de platges en relació a les places del sistema és una de 
les més elevades de l’illa. No obstant l’anterior, l’ocupació d’algunes d’elles és 
elevada, perquè es tracta de platges que donen servei al conjunt de l’illa. Les 
platges amb un grau d’ocupació alt són: la platja urbana del Port de la Colònia 
de Sant Jordi, i les platges de Es Trenc, Ses Covetes, la Platja des Morters, a 
les quals s’hi accedeix amb vehicle. 

o En resum, el producte turístic principal de la zona actualment és el sol i platja, 
però destacar també el turisme de natura per la presència del Parc Nacional 
de Cabrera, i el turisme relacionat amb activitats nàutiques. 
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 Factors externs.  

o L’aqüífer de la depressió de Campos, presenta problemes com a 
conseqüència d’una forta intrusió marina. 

o Increments d’IMD de l’ordre del 12% a les carreteres d’aquest sistema entre 
els anys 2013 i 2015. Les carreteres que han incrementat més l’IMD des del 
2008 han estat la Ma-19, a l’entrada de Campos, amb un 18,10% o la Ma-
6100 entre ses Salines i la Colònia de Sant Jordi amb un 16,25%. 

o Algunes platges com es Trenc són aïllades amb aparcaments de pagament i 
accés complicat, que se sol col·lapsar al mesos de temporada alta. 

o Mercat de l’habitatge estancat amb sobreoferta construïda els anys anteriors 
a la crisi. 

o Existeix una gran reserva de places vacants, pendents de construir, tant en 
forma de nous establiments turístics, com en forma de nous habitatges. Les 
xifres de places vacants assoleixen el mateix volum que les places existents. 

 




