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0. LOCALITZACIÓ I DELIMITACIÓ DEL SISTEMA TERRITORIAL 

El Sistema Territorial de la Platja de Palma – Cap Blanc, s’articula al costat est de la badia de 
Palma, entorn al Pla de Sant Jordi i Marina de Llucmajor. Per la costa s’estén des de l’aeroport de 
Son Sant Joan fins al Cap Blanc.  

En aquest sistema territorial s’hi inclouen les zones urbanes litorals del costat oriental de la 
badia de Palma: Platja de Palma, s’Arenal, Son Verí Nou, Cala Blava Bellavista; i les 
urbanitzacions sobre els penya-segats entre els caps de Regana i Enderrocat (Maioris, Puig de 
Ros, sa Torres, Badia Blava, Badia Gran, Tolleric) 

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

Així el sistema està integrat pels següents municipis totalment o parcial: Llucmajor i Palma. 
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1. ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

1. 1 OFERTA D’ALLOTJAMENT 

Evolució de les places turístiques 
La platja de Palma va tenir el seu moment de màxima producció de places al primer boom, això és 
finals dels seixanta, inicis dels setanta. Des de llavors les places s’han mantingut estancades, fins i 
tot amb algun moment de destrucció de places, cap a inicis dels noranta.  Al 2016 l’estoc de places 
és de 45.574, cosa que representa el 15,80% del total insular. 
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 1951 1959 1966 1972 1985 1991 1996 2002 2010 2016 

Places 0 860 9.478 39.464 43.847 44.872 41.997 43.956 44.860 45.574 
Establiments 0 19 124 256 238 241 192 206 209 209 

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 
 
Com que la producció de places es va concentrar en etapes primerenques del turisme de masses, 
domina l’hotel com a tipus d’establiment, el 93,52% de les places es troben en aquest grup. Quant 
a categories, els hotels de 3 o més estrelles representen el 80,72% del total. La categoria mitjana 
de les places en tot el territori és de 2,72 claus pels apartaments i de 3,18 estrelles en els hotels. 
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GRUP i categoria 
Núm. 
establiments Places % 

AGROTURISME SENSE CATEGORIA 11 159 0.35% 
Subtotal 11 159 0.35% 
APARTAMENT 1 CLAU 4 256 0.56% 
APARTAMENT 2 CLAUS 5 754 1.65% 
APARTAMENT 3 CLAUS 7 814 1.79% 
APARTAMENT 4 CLAUS 2 972 2.13% 
Subtotal 18 2.796 6.14% 
CÀMPING LUXE  0.00% 
Subtotal 0 0 0.00% 
HOTEL 1 ESTRELLA 29 1507 3.31% 
HOTEL 2 ESTRELLES 29 4.154 9.11% 
HOTEL 3 ESTRELLES 75 22.583 49.55% 
HOTEL 3 ESTRELLES SUPERIOR 2 443 0.97% 
HOTEL 4 ESTRELLES 33 12.208 26.79% 
HOTEL 4 ESTRELLES SUPERIOR 3 1.060 2.33% 
HOTEL 5 ESTRELLES 2 493 1.08% 
HOTEL RURAL SENSE CATEGORIA 3 69 0.15% 
HOTEL SENSE CATEGORIA 4 102 0.22% 
Subtotal 180 42.619 93.52% 
TURISME INTERIOR SENSE CATEGORIA 0.00% 
Subtotal 0 0 0.00% 
TOTAL 209 45.574 100.00% 

 

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).  
 

La majoria de les places d’aquest sistema territorial turístic es concentren a allò que es coneix 
com a Platja de Palma i que integra tots els sòls urbans del municipi de Palma integrats en aquest 
sistema, més s’Arenal de Llucmajor. Això representen  42.088 places.  
Dins el sistema, s’Arenal de Palma i Llucmajor, i Can Pastilla tenen categories mitjanes 
d’establiments hotelers per sota de les 3 estrelles,  s’Arenal de Palma, fins i tot presenta una 
categoria mitjana per sota de 2.  Quant a apartaments tots els nuclis tenen categories mitjanes 
semblants, entre 2 i 3 claus. 
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NUCLI Establiments Places 

Categoria 
mitjana 
hotels 
(estrelles) 

Categoria mitjana 
apartaments 
(claus) 

LLUCMAJOR 59 12891 
  Rústic 16 1653 
  Maioris dècima 1 456 4.00 

 Puig de Ros 1 548 4.00 
 S'Arenal 39 9454 2.55 
 Tolleric 2 780 2.00 2.00 

PALMA 150 32683 
  Rústic 2 49 
  Ca'n Pastilla 24 4234 2.71 2.00 

Las Maravillas 58 14549 3.04 2.29 
S'Arenal 44 5941 1.92 2.00 
Ses Cadenes 22 7910 3.63 3.00 

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, a març de 2016, era de 41,30 anys, una de 
les més altes de tots els sistemes territorials treballats de l’illa, s’ha de pensar que fou un dels 
primers i principals centres turístics del que s’ha anomenat com a “primer boom turístic”, dècada 
de 1960 i primers anys de la de 1970. Com es pot comprovar a la següent taula la màxima 
producció de places en els establiments actuals es correspon pràcticament amb les dues dècades 
indicades. 
 

Dècada Establiments Places 
1950-1960 5 1149 
1960-1970 103 20706 
1970-1980 54 16092 
1980-1990 15 3136 
1990-2000 10 1575 
2000-2010 15 2664 
2010-2016 7 252 

 
Establiments i places, segons any de construcció. 

Font: Registre d’establiments turístics (Conselleria de turisme 29/03/2016). 
 
Tret de Puig de Ros i Tolleric, la resta de  nuclis tenen edats mitjanes dels establiments superiors 
a 40 anys i algunes com Can Pastilla i s’Arenal de Llucmajor, s’acosten als 50 anys de mitjana de 
la planta hotelera. 
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NUCLI Establiments Places 
Edat mitjana 
establiments 

LLUCMAJOR 59 12.891 
 Rústic 16 1.653 13.38 

Maioris dècima 1 456 40.00 
Puig de Ros 1 548 36.00 
S'Arenal 39 9.454 49.08 
Tolleric 2 780 38.50 
PALMA 150 32.683 

 Rústic 2 49 10.00 
Ca'n Pastilla 24 4.234 49.67 
Las Maravillas 58 14.549 41.50 
S'Arenal 44 5.941 45.91 
Ses Cadenes 22 7.910 40.36 
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 que disposam sobre renovació d’establiments estan desglossades per municipis i això 
en alguns casos, com el present pot generar certa distorsió. En el cas de Llucmajor, tots els 
establiments del municipi, excepte algun cas en sòl rústic, es troben en aquest sistema, però en el 
cas de Palma, dels 230 establiments del municipi, només 150 es troben dins aquest sistema. 
 
No obstant això, cal concloure que per un costat a Palma s’ha realitzat una important reconversió 
de la planta hotelera, amb un percentatge del 57% gairebé d’establiments renovats, mentre que a 
Llucmajor, el percentatge és molt més baix, només un 15,15%.  
 
 

MUNICIPI Import € % Establiments renovats 
Llucmajor 7.867.257 15.15% 
Palma 307.658.673 56.96% 

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 

Al 2016 el número d’establiments detectats amb pensió completa integral al sistema territorial era 
de 45, cosa que representa el 21,53% dels establiments del sistema. Quant als establiments amb 
pensió completa integral exclusiva, al 2016 n’hi havia només 3 (1,44% del total d’establiments). 
Sembla que la tendència és a l’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. 
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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), als territoris que integren el sistema territorial hi havia 91 habitatges que es 
comercialitzen per estades turístiques, la capacitat d’aquests habitatges era de 672 places. 
Aquestes places representen només l’1,45% de les places existents a la zona. Si es consideren 
les dades estadístiques de la Conselleria de Turisme, a juny de 2016, hi havia 286 habitatges que 
o bé estaven registrats o bé tramitant l’alta al Registre,  1.869 places, que representaven el 3,93% 
de les places existents. 
 
Oferta reglada i no reglada. No obstant això, podrien existir al sistema territorial turístic 1.269 
habitatges i unes 8.292 places. Així el percentatge aproximat de places en habitatges al sistema 
territorial turístic estaria al voltant del 15,39% sobre el total de l’allotjament. Es tracta d’un 
percentatge inferior a l’existent a altres zones, pel gran volum de la planta hotelera existent i 
perquè el volum d’habitatges llogats és relativament inferior.  
 

Habitatges 
turístics

15.4%

Resta 
destabliments 

turístics
84.6%  

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. De les dades manejades als dos darrers apartats es desprèn que el volum 
d’oferta no reglada és elevat. Per les investigacions realitzades, el percentatge d’habitatges no 
reglats comercialitzats podria suposar un percentatge superior al 77,4%, i se situarien 
principalment als centres turístics del litoral. 

Distribució espacial.  En aquest sistema territorial el fenomen se centra fonamentalment als 
assentaments urbans litorals de la Platja de Palma i a les urbanitzacions dels penya-segats entre 
el Cap Enderrocat i el Cap de Regana. 
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Densitat de places (reglades i no reglades) en habitatges turístics per Km2.  

Font: Elaboració pròpia. 

L'existència de nuclis turístics tan importats com s'Arenal o Badia Blava, fan que la concentració 
dels habitatges turístics dins el sòl urbà sigui la predominant d'aquest sistema, constituint el 73% 
del total. Dins el sòl rústic, la concentració és menor i sols és destacable prop de Llucmajor. En 
total, el percentatge dels habitatges turístics que es troben dins aquest tipus de sòl és del 24%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
76,83%

Sòl urbanitzable
2,04%

SRP
0,68%

SRC
20,44%

http://insideairbnb.com/mallorca/
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Dins el sòl urbà la distribució, segons els usos, es correspon principalment als usos urbans 
extensius concentrant quasi el 71% de tota l'oferta estudiada per fer l'anàlisi. Això es correspon a 
les urbanitzacions de caire extensiu que són presents als llarg del litoral d'aquest àmbit territorial. 
Els usos urbans intensius corresponen a una petita franja costanera però principalment a 
l'eixample urbà de Llucmajor, que en conjunt concetren porp del 19% del total d'habitatges 
turístics. El centre històric, corresponent al pròpi núcli de Llucmajor i al nucli turístic primer de 
s'Arenal, concentren el 10% de la resta de l'oferta.  

 

Centre Històric
10,28%

Intensiva
18,97%

Extensiva
70,75%

 
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, tant Palma con Llucmajor presenten percentatges de d’oferta no reglada molt 
elevats, dels més elevats de l’illa. 

Municipi HET* reglats 
Places 

reglades HET** Places ** 
Places no 

reglades 

% Places no 
reglades 

sobre total 
 Palma 255 1667 3399 22220 20553 92.50% 
Llucmajor 286 1869 1078 7045 5176 73.47% 

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/ 

 

Igual que a altres sistemes territorials es detecten tres fases en l’expansió dels habitatges 
comercialitzats com a ETH, registrats. Una del 200 al 2002, una entre el 2006 2009, i la darrera a 
partir del 2012. En aquest cas, és precisament aquesta darrera fase la que ha tengut un major 
creixement. En qualsevol cas es tracta de valors que queden molt per sota d’altres sistemes 
territorials. 

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). 

 
 
1. 4 ESTACIONALITAT DE L’OFERTA TURÍSTICA. 

Per aquest sistema territorial es fan servir dades d’ocupació hotelera de la zona de la Platja de 
Palma, que presenta unes dades força detallades de tots els mesos de l’any. 

Les dades de la sèrie mostren la variació cíclica que ha experimentat l’ocupació com a 
conseqüència de la crisi, amb una disminució dels valors al 2009 i 2010 i un repuntament a partir 
del 2011. Els darrers tres anys les ocupacions mitjanes als mesos centrals de l’estiu han superat 
el 90% 

Pel que fa a l’estacionalitat, resulta bastant indicativa la gràfica de l’IGVE, que mostra una corba 
més suavitzada que les zones turístiques de l’est de l’illa. Aquesta gràfica deixa palès un menor 
d’estacionalitat. Els valors d’IGVE es van incrementant suaument des del mes de gener fins a 
l’agost, i cauen de manera més dràstica a partir de l’octubre. El valor 1 d’IGVE indica la mitjana 
anual d’ocupació. 

El valor d’índex de GINI també deixa constància del menor grau d’estacionalitat, 0,37, indicant 
una estacionalitat moderada pel que fa a l’ocupació hotelera. 
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% ocupació hotelera sobre total de la planta per la zona Platja de Palma(2008-2015). Font: 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta d’ocupació de hotelera (IBESTAT). 
 

 
Índex general de variació estacional de l’oferta turística hotelera Platja de Palma (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 

A continuació s’introdueix una llista de les platges amb les principals característiques i qualitat de 
les aigües de bany. La superfície de les platges és de 238.141 m2. Totes les platges excepte el 
caló de s'Arena i Cala Vella són de tipus urbà. Les platges de major extensió són d'arena, les 
quals representen el 99% de la superfície total 

Si es considera que a l’àmbit hi ha 118.994 places (places turístiques + habitatges * 2,5), tot el 
sistema tendria una ràtio de 2 m2 de platja per plaça. 

Les dues platges del sistema que tenen un grau d’ocupació alt són Cala Estància i s’Arenal, les 
dues vinculades a la zona turística de la Platja de Palma. En canvi la principal platja quant a 
superfície de l’àmbit és la Platja de Palma i té un grau d’ocupació mitjà. 

NOM TIPUS MUNICIPI ÀREA (m2) COMPOSICIÓ 
GRAU  
OCUPACIÓ 

Cala Blava Urbana LLUCMAJOR 1.700 Arena i Roques Mitjà 
s'Arenal Urbana LLUCMAJOR 25.567 Arena Alt 
Es Fornàs Urbana LLUCMAJOR 4.439 Arena Baix 
Caló Groc Urbana LLUCMAJOR 266 Arena i Roques  
Caló de s'Arena Aïllada LLUCMAJOR 583 Roques Baix 
Caló de ses 
Lleonardes Urbana LLUCMAJOR 451 Arena i Roques Baix 
Cala Vella Aïllada LLUCMAJOR 159 Arena i Roques  

Platja de Palma Urbana 
PALMA DE 
MALLORCA 200.128 Arena Mitjà 

Cala Estància Urbana 
PALMA DE 
MALLORCA 4.581 Arena Alt 

Caló de Son 
Caios Urbana 

PALMA DE 
MALLORCA 266 Roques Baix 

Platges del Sistema Territorial. Font: Elaboració pròpia a partir de SITIBSA (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Arena
99%

Altres
1%

Aïllada
0,31%

Urbana
99,69%
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A aquesta zona només s'hi troben dues platges aïllades i són molt poc accessibles degut al relleu 
escarpat de penya-segats que dificulta o impossibilita l'accés. 

Platja Accés Aparcament (m2) Comentari 
Caló de s'Arena - - Sense accés 

Cala Vella Vianants - 
Accés des de la 

urbanització Maioris 
Platges aïllades del Sistema Territorial, segons accés. Font: Elaboració pròpia a partir de 

SITIBSA (2015) 

La Platja de Palma és la que té una major superfície dins el sistema territorial, juntament amb 
s’Arenal representen el 95% de la superfície de les platges de la zona. Té més de quatre 
quilòmetres de recorregut, es troba totalment equipada i es pot considerar la platja més turística 
de Palma per la gran oferta d'oci que presenta, el seu grau d’ocupació és mitjà. A la zona de 
Llucmajor s'hi poden trobar algunes petites cales de roques i còdols i amb un accés més restringit. 

Pel que fa a la qualitat de l'aigua totes presenten una qualitat excel·lent a excepció de s'Arenal i al 
carrer Perla de la Platja de Palma amb una qualificació de bona. 

 

Municipi Platges i cales Punt de mostreig Qualificació 
Palma Cala Estància Al racó dret Excel·lent 

Platja de Palma A la dreta del torrent des Jueus Excel·lent 
Al carrer Perla Bona 
A l'esquerra del canal de Sant 
Jordi Excel·lent 
Al final de Gran Via (Can 
Pastilla) Excel·lent 
Davant el balneari 11 Excel·lent 
Davant el balneari 8 Excel·lent 
Davant l'escaleta Excel·lent 

Llucmajor s'Arenal Al carrer Belga Bona 
Caló de Sant Antoni Al centre de la platja Excel·lent 
Cala Blava (Cala Mosques) Al centre de la platja Excel·lent 
Cala Pi Al centre de la platja Excel·lent 
s'Estanyol de Migjorn 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 

El Consell de Mallorca ha definit un total de quatre rutes cicloturistes que passen per aquest  
sistema territorial. Tres d'aquestes tenen inici a la Platja de Palma-s’Arenal i es dirigeixen cap a 
diferents destinacions. Segurament és una de les zones millor comunicades i millor ubicades per 
a la pràctica del ciclisme. La posició relativament centrada a l’illa permet abastar des de la Serra 
de Tramuntana, fins al Cap de ses Salines, passant per Pla i Raiguer. 

o P1. Llogarets del Pla 

o P2. Fars de Migjorn 

o P3. Ermites del Pla 

o P4. Serra de Tramuntana - Central 
 

La zona de la Badia de Palma es caracteritza per la gran afluència d'embarcacions d'oci i la 
realització d'esports d'aigua. A aquesta zona s'hi troben dues infraestructures portuàries: 

 

Infraestructures portuàries. Font SITIBSA 

 

En el territori del sistema de la Platja de Palma hi ha 3 Camps de Golf, tots tres situats cap a 
l’interior:  

Camps de Golf 
Marriot's Golf Son Antem East-West 

Golf Son Gual 

Golf Maioris 
Camps de Golf. Font: SITIBSA 

 

Altres recursos. Destaca la presència dels següents recursos: 

 Parc aquàtic a la zona turística de s'Arenal: Aqualand (Llucmajor).  

 El Palma Aquàrium.  

 Forestal Park. 

 Circuit Mallorca.  

 

MUNICIPI PORT TIPUS 

Palma 
Club Marítim de Sant Antoni de Sa Platja (Can 
Pastilla) Port de gestió indirecte 

Llucmajor Club Nàutic de s'Arenal Port de gestió indirecte 
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2. 3 PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT. ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

El sistema territorial Platja de Palma - Cap Blanc s'estén des de la Platja de Palma, al terme 
municipal de Palma, fins al Cap Blanc, a Llucmajor. Es caracteritza pels penya-segats de litoral 
que serveixen d'hàbitat per un gran nombre d'aus i per la presència de diverses espècies 
marítimes. Tot el litoral del sistema territorial està protegit com a LIC i ZEPA. 

Aquest espai es molt vulnerable degut a l'activitat turística de la Platja de Palma i l'alta 
freqüentació de visitants tant per via terrestre com per via marítima. 

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

Categoria Codi Nom Qualitat Vulnerabilitat 
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, 
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 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. 

Llistat de LIC i ZEPA a del Sistema Territorial. Elaboració pròpia a partir de CAIB 
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2. 4 PATRIMONI CULTURAL, HISTORICOARTÍSTIC I ETNOLÒGIC 

La zona té un gran nombre de possessions catalogades com a BIC com Son Dalabau, Son 
Aliardo, Son Garcies i Son Noguera. Destaca també el conjunt històric de Llucmajor amb algunes 
construccions civils aixecades durant el segle XVIII i d'altres del segle XIX que segueixen el 
llenguatge arquitectònic del moment. 
 

 

Categoria 
Número 
d’elements 

Béns Catalogats 2 
Béns d’interès cultural  74 

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

Tipologia Núm. 
Arquitectura defensiva 13 
Creus de terme 9 
Edificis religiosos 1 
Jaciments arqueològics 51 

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 algunes de les principals del PTI, però no hi ha gaire 
elements per aquestes rutes en el territori.  

 

Nom de la ruta Principals elements dins l’ST 

Ruta arqueològica Poblat talaiòtic de Capocorb. 

Ruta del Gòtic  

Ruta del Barroc Convent de Sant Bonaventura. 

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 

Costes de Xorrigo  

Aquesta unitat configura la corona perimetral del paisatge metropolità, des dels turons de Pòrtol 
fins arribar al torrent de Son Verí, ocupant la franja d’inflexió entre es Pla de Mallorca, Marina de 
Llucmajor i es Pla de Sant Jordi. La vessant amb els cursos d’aigua que desemboquen en es Pla 
de Sant Jordi, configuren una franja on hi predomina la matriu forestal d’ullastres, mentre que cap 
a la Platja de Palma, el Torrent d’es Jueus i de Son verí presenten una estructura paisatgística de 
mosaics alternant una matriu d’ullastrar, pinar i bosc mixt amb cultius de prats, fruiters i ametllers. 

Pla de Llucmajor 

El Pla de Llucmajor es troba entre el massís de Randa, el paisatge de la Marina de Llucmajor i el 
corredor del Torrent des Jueus. Hi predomina el paisatge agrícola de minifundis. A diferència de 
Campos, la matriu de prats de secà, està molt més barrejada amb altres cultius com els fruiters, i 
molt especialment els ametllers, oferint un paisatge menys homogeni i per tant, amb més riquesa 
visual. Cap al límit amb el paisatge de la Marina de Llucmajor, el patró agrícola canvia i la matriu 
de fruiters i ametllers es barreja amb el mosaic agroforestal de la Marina. 

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, 
alternada amb una matriu forestal d’ullastres i bosc mixt. A primera línia hi predomina la vegetació 
de garriga. El litoral està configurat pels contundents penya-segats compresos entre Cap 
Enderrocat i Cap Blanc d’un elevat valor natural i paisatgístic. En primera línia, entre el Cap 
Enderrocat i el Cap de Regana, alberga una zona turística compresa per Puigderròs, sa Torre, 
Badia Blava, Badia Gran i Tolleric, on hi predominen les urbanitzacions turístiques de baixa 
densitat amb alguns complexes d’apartaments. 

Litoral turístic Platja de Palma 

Aquesta conurbació litoral té una tret identitari molt marcat degut el seu component turística a 
nivell insular. Podem distingir dos trams. El primer d’ells està configurat per l’extensa platja de 
s’Arenal de caràcter homogeni, compresa entre el port de Can Pastilla i el Port de s’Arenal, que 
vincula una diversitat de teixits en primera i segona línia de mar oferint un paisatge urbà 
heterogeni tant en termes de composició com de qualitat. Es troba delimitat en la part posterior 
per l’autopista, presentant un entorn periubà mixt i de baixa qualitat. 

El segon tram, entre el Port de s’Arenal i Cala Blava, està configurat per un litoral rocós de cales, 
on predomina el turisme residencial en urbanitzacions de baixa densitat. Són d’especial interès 
paisatgístic les pedreres del litoral. Per darrere del litoral edificat, arriba el paisatge de la Marina 
de Llucmajor. 

 
Potencialitats i Fragilitats paisatgístiques 
Com a principal potencialitat d’aquest sistema cal destacar dos connectors ambientals i 
paisatgístics. Un, conformat pel mosaic agroforestal del torrent des Jueus, actuant com a 
connector entre el litoral i el paisatge de la Marina amb les Costes de Xorrigo i el Massís de 
Randa. L’altra, de caràcter eminentment paisatgístic, valora un recorregut d’ametllers considerant 
la concentració elevada d’aquest element, a través dels latifundis que parteixen  del litoral de la 
Marina, pels límits del Corredor del Torrent des Jueus, fins arribar al Pla de Llucmajor, i continuant 
amb el seguit de minifundis cap al sistema des Pla on hi ha el Massís de Randa. En relació al Pla 
de Llucmajor, cal destacar com a paisatge singular, el canvi de matriu agrícola que té lloc als 
voltants dels límits del Pla, on la matriu és de fruiters o ametllers, i no és de prats com a la resta 
del Pla, fet que dóna lloc a un patró paisatgístic diferenciat que marca la transició amb les unitats 
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paisatgístiques dels voltants i que ofereix un contrast amb la composició del paisatge matriu, 
diversificant i enriquint la percepció visual. 
 
Per altra banda, 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 homogènia. Els ametllers 
que acompanyen els mosaic agrícola, contribueixen a enriquir l’estructura paisatgística amb la 
seva floració. 
Pel que fa al grau de valoració paisatgística del PTIM, es considera alt, molt alt i excepcional el 
paisatge del Torrent d’es Jueus i les Costes de Xorrigo, així com tota la franja litoral de la Marina 
de Llucmajor. La segona línia agrícola fins a la plana de Llucmajor és de valor moderat, tot que la 
major part dels potencials paisatgístics del sistema es concentren en aquests espais. 
 
La conurbació turística de Platja de Palma comporta gran part de les fragilitats detectades. Pel 
que fa al paisatge natural, el sistema dunar vinculat a la platja, que garantia els sorrals magnífics 
que van motivar el turisme en aquest indret, ha estat completament substituït pels diferents teixits 
turístics que s’han desenvolupat en la franja litoral. En aquest sentit, petits fragments del paisatge 
romanent, com es el cas de la zona humida de ses Fontanelles o masses de pinars, es troben en 
un estat de vulnerabilitat elevat, degut a les dinàmiques especulatives de la zona. El sistema 
presenta altres alteracions i substitucions del paisatge, com succeeix amb el dos golfs que 
s’ubiquen en la Marina i el Pla de Llucmajor. 
 
En la mateixa línia, la conurbació de Platja de Palma, juntament amb l’autopista, constitueix una 
barrera física entre el paisatge del litoral i el paisatge de segona línia com és el Pla de Sant Jordi 
o la Marina de Llucmajor. La configuració dels corredors ambientals, com el torrent des Jueus, es 
troba alterada en el seu pas per la trama urbana. En aquest sentit, la superació de barreres i 
l’articulació d’aquests paisatges d’especial interès amb la zona turística Platja de Palma, ;es 
fonamental com a part de l’estratègia per a una requalificació de l’àmbit. 
 
L’estructura del paisatge agrícola posterior vinculat a la zona turística, alberga tot tipus 
d’interferències com són canteres, instal·lacions esportives, karts, aparcaments de cotxes de 
lloguer, entre d’altres. En el cas de Llucmajor, l’espai periurbà també alberga polígons i altres 
usos, especialment als accessos del nucli, que alteren la configuració pròpia d’aquests nuclis i del 
paisatge dels voltants. 
 
Exposició visual 
 
A excepció del massís de Randa, la configuració topogràfica del sistema no ofereix telons de fons 
o fites geomorfològiques significatives, tot i que les Costes de Xorrigo configuren un referent 
visual des del pla de Sant Jordi. 
 
L’autopista, que creua el sistema, ofereix una percepció visual limitada dels paisatges dels 
voltants. Precisament, la mateixa topografia i la desproporció d’aquest eix en relació a la mida i 
escala de l’estructura paisatgística impossibilita la visibilitat dels elements que donen harmonia al 
conjunt, els quals es perceben clarament des de carreteres secundàries o molt millor encara, des 
dels camins agrícoles. 
 
El paisatge productiu del pla de Llucmajor, o del pla de Sant Jordi, on hi predomina el component 
agrària de prats i hort, estan molt més exposats visualment que els paisatges alternats amb 
matrius forestals, per tant, la seva fragilitat visual sumada a la pressió que pateixen aquest espais 
comporta una vulnerabilitat significativa. 
 
L’autopista comporta una important fragilitat visual ja que al llarg d’aquest eix i especialment  als 
accessos de les diferents zones turístiques i principals nuclis, es concentren grans cartells de 
publicitat i les activitats que més impacte generen en el paisatge. 
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2. 6 OFERTA COMPLEMENTÀRIA 

Al març de l’any 2016 hi havia 432 establiments d’oferta complementària al sistema Territorial. Tot 
considerant que al sistema territorial hi ha 118.994 places (places turístiques + habitatges * 2,5) la 
ràtio és de 275 places per establiment. 

La Platja de Palma concentra el 69% dels establiments del sistema territorial. Segueix en 
importància el nucli de Llucmajor amb una important oferta complementària. Les zones 
residencials com Badia Gran, Sa Torre, o les Palmeres, presenten una escassa oferta 
complementària.  

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 es troben dins el sistema territorial, tot i que aquesta tendència no va 
ser tan forta com a altres municipis de l'illa. 

  

Municipi 

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

Llucmajor -13,6 
Palma -11,5 
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 

LLUCMAJOR 
 

Son Verí Nou 3 0 1 2 0 6 
Bellavista 0 0 0 1 0 1 
Cala Blava 0 0 0 1 0 1 
les Palmeres 1 0 0 0 0 1 
Llucmajor 36 12 3 47 0 98 
S'Arenal 22 21 7 24 0 74 
Sa Torre 0 0 0 2 0 2 
Badia Blava 1 1 0 1 0 3 
Badia Gran 2 1 0 4 0 7 

PALMA 
 

S'Arenal 22 21 7 24 0 74 
Ca'n Pastilla 22 43 7 44 0 116 
Es Pil·larí 1 0 1 2 0 4 
Las Maravillas 2 0 2 9 0 13 
S'Aranjassa 1 0 1 2 0 4 
Sant Jordi 5 2 0 0 0 7 
Ses Cadenes 1 0 0 2 0 3 
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Restaurants
42%

Bar-
Cafeteries

7%

Cafès
23%

Bars
28%

 
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 Nucli Nombre estabiments 
Llucmajor S'Arenal 4 
Palma Can Pastilla 1 

Platja de Palma 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/). 

En aquest sistema territorial, la major concentració d'establiments d'oci nocturn es localitzen al 
nucli de s'Arenal de Llucmajor amb 4 establiments. De tota manera poden existir més locals 
d'aquest tipus d'oci o semblants.  
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2. 7 OFERTA COMERCIAL 

Segons les estimacions realitzades, l’oferta comercial al Sistema territorial seria de 941 
establiments comercials, 126,45 places per cada establiment comercial . El 53% dels comerços es 
troben dins el municipi de Palma, entre Ca'n Pastilla i s'Arenal, mentre que la resta (46%) es 
troben dins el municipi de Llucmajor, distribuïts pel litoral des de la zona de s'Arenal fins a 
s'Estanyol i al nucli de Llucmajor.  

 

MUNICIPI 
Establiments 
comercials  

PALMA* 508 
LLUCMAJOR* 433 

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 dels municipis de Palma i Llucmajor. 

Si s’analitza la distribució de comerços segons tipologia per municipis s'observa com la proporció 
es consemblant entre els àmbits estudiats destacant aquells comerços dedicats a la venta de 
productes alimentaris. De tota manera, la diversificació és elevada ja que en ambdós casos, la 
proporció d'aquests establiments supera el 30%.  
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Oferta comercial per municipis inclosos al sistema territorial, segons tipus 
Font: Anuari econòmic de la Caixa 2013. 
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La figura sobre l’evolució de l’oferta comercial, mostra un increment fins al 2008, l’any d’inici de la 
crisi, i a partir d’aleshores, l’oferta va anar descendint progressivament. A l'any 2012 aquest 
descens es va suavitzar. 
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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 superfície d’espais lliures públics pels sòls urbans del sistema territorial s’inclou a la següent 
taula desglossada pels municipis de Llucmajor i Palma. es calculen les ràtios d’espais lliures 
públics en sòl urbà per plaça(places turístiques + habitatges * 2,5) i municipi. Els dos municipis en 
els sòls urbans que integren aquest sistema tenen ràtios semblants de superfície d’ELP per plaça, 
per sobre dels 20 m2. 
 

MUNICIPI Superfície (m2) Places habitatges m2 ELP/plaça  

Llucmajor* 1.573.528 12.891 18.136 27,02 

Palma* 1.273.793 32.683 11.232 20,96 
 
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, 58.215 m2. S’ha de remarcar que tots els espais enquestats són del 
municipi de Llucmajor, perquè no hi ha dades de l’EIEL pel municipi de Palma.  Segons es 
desprèn de les dades analitzades hi ha un percentatge molt elevat d’aquests espais que tenen un 
estat bo, encara que un 14% té un estat regular (aquest darrer es correspon quasi exclusivament 
a un espai del nucli de Llucmajor).  
 

Bo
86%

Regular
14%

 
Estat dels Espais lliures públics. Font: Elaboració pròpia a partir de EIEL-2014. 
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Equipaments comunitaris 
 
A continuació s’inclou una taula amb les ràtios d’equipaments esportius en sòl urbà per plaça 
(places turístiques + habitatges * 2,5) i municipi (per cada municipi només s’inclouen dades 
corresponents als assentaments que formen part del sistema territorial). Les ràtios d’equipaments 
esportius són semblants a altres municipis analitzats, en el cas de Palma la ràtio és superior, 
gairebé el doble que a Llucmajor. 
 
 

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

Llucmajor* 13 168.752 12.891 18.136 2,90 

Palma* 45 278.664 32.683 11.232 4,59 
Superfície (m2) d’Equipaments Esportius per plaça equivalent (places turístiques + 

capacitat d’allotjament en habitatges). Font: elaboració pròpia a partir de l’EIEL, cens 
d’habitatges de 2011 i Conselleria de turisme). * només s’han tengut en compte els nuclis que queden dins 

el sistema territorial 

 
Al sistema territorial hi ha 8 equipaments sanitaris, dels quals tres es troben en un estat regular 
segons l’EIEL (2 a s’Arenal i un a Llucmajor).  

 

Tipus SITIBSA 
Centres de salut 3 
Consultoris locals 1 
Altres 4 

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

 

 
Infraestructures bàsiques  
 
Abastament i consums d’aigua 

La xarxa d’abastament d’aigua dels nuclis del Sistema territorial presenta en general un estat 
regular. Molts dels nuclis tenen un 100% de la xarxa en estat regular, mentre que només els 
nuclis de Puig de Ros i Maioris Décima presenten una xarxa al 100% en bon estat.  
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Estat de la xarxa de subministrament d’aigua. Font: Elaboració pròpia a partir de EIEL-2014. 

No obstant l’anterior, és molt important assenyalar que no es disposa de dades detallades de 
l’EIEL pel municipi de Palma, i que per tant, la informació disponible per aquest sistema és molt 
parcial. Per tal d’aportar dades al respecte es fa servir la informació sobre els trams de conducció 
d’aigua al municipi de Palma, disponibles a l’EIEL. En total hi ha 7 trams de conducció d’aigua en 
el municipi de Palma i segons les dades de l’EIEL, tots ells es troben en bon estat (100%). 

Pel que fa a l’evolució consum d’aigua als municipis de Palma i Llucmajor, s’ha produït entre 2000 
i 2012 un lleuger descens, del –3,73% en el subministrament i del -4,52% en el consum. Les 
pèrdues s’han mantingut estables, entre el 26% i el 27% durant tot el període, tot i que algun any 
aquest índex va descendir considerablement fins al 13%.   
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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. 

Pel que fa al consum d’aigua per habitant (resident i turista) i dia, cal dir que els dos municipis que 
formen part del sistema tenen un consums semblants, per bé que al municipi de Llucmajor és 
lleugerament major.   

 

  Consum aigua 2012 m3 l /hab /dia 

Llucmajor 2.963.531 180,04 

Palma 26.443.840 163,19 
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: Llucmajor i s'Arenal. Per aquest estudi s’han 
utilitzat els consums de les dues. 

El consum de la zona s'ha incrementat durant el període 2012-2015 un 18,51%. S'observa com 
durant el darrer any 2015 hi ha hagut un fort increment del consum a aquesta zona. Actualment 
està programada la subestació de Cala Blava. 

2012 2013 2014 2015 

308.490 303.742 307.335 365.601 
Evolució del consum MWh per les subestacions: Llucmajor i s'Arenal . Font: Elaboració 

pròpia a partir de REE. 
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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. 

S’ha elaborat també un estudi de l’estacionalitat del consum d’energia per les subestacions 
indicades, a l’anterior figura s’inclou 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, entre temporada alta i baixa. 
En tot cas, per la forma del gràfic i pels valors d’IGVE, que en cap cas superen el valor 1,4, es pot 
constatar que és una zona amb una estacionalitat moderada. S’ha calculat l’índex de GINI per les 
dues subestacions, i es pot comprovar com la del nucli turístic de s'Arenal mostra una major 
estacionalitat. 
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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) es poden considerar 
moderats.  

 

  Consum residencial i turístic 2012 KWh KWh/hab/dia  

Llucmajor 99.919.021 5,99 

Palma 800.269.156 4,91 
Consum d’energia elèctrica per ús domèstic i hosteleria per pernoctacions als municipis 

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

Hi ha 2 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 
Palma II (Sant Jordi) - 12.000 460.000 41.398 0 
Llucmajor 2.006 15.900 79.500 5.439 31.539 

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) 

Palma II (Sant Jordi) 12.000 - - 
Llucmajor 15.900 6.787 7.322 

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 es pot assegurar com la depuradora de Llucmajor 
no arriba ni a la meitat del seu cabal de disseny, mentre que a la de Palma II (Sant Jordi) no es 
tenen dades. 

Quant a l’estat de la xarxa de clavegueram dels nuclis comentar que, la majoria d'ells tenen la 
major part de la seva xarxa en estat regular, a excepció de les urbanitzacions de Sa Torre, Puig 
de Ros i les Palmeres.  
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Estat de la xarxa de sanejament.  Font: Elaboració pròpia a partir de EIEL-2014. 

Cal remarcar que no es disposa de dades detallades de l’EIEL per Palma i per tant tota la 
informació d’aquest apartat és la referent als altres municipis el sistema. No obstant l’anterior, i 
per cobrir en la mesura del possible aquest aspecte s’aporta l’estat dels col·lectors i emissaris del 
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municipi de Palma, a partir de les dades disponibles de l’EIEL per municipis de més de 50.000 
habitants. Segons aquesta informació, els tres trams de col·lectors enquestats i l’emissari existent 
es troben en bon estat. 

Residus 

S’ha elaborat una anàlisi de l’estacionalitat de la producció de residus urbans, rebuig. A la figura 
de l’IGVE dels municipis de Palma i Llucmajor pel període 2014-2015 es pot observar clarament la 
variació del consum que es produeix a la zona. En aquest cas la variació estacional no és tan 
gran, perquè al incloure Palma mostra un patró més residencial que turístic. Per municipis s’ha 
calculat l’índex de GINI que indica el grau d’estacionalitat, i que mostra com el municipi de 
Llucmajor té una major estacionalitat que el de Palma. Entre 2014 i 2015 la producció de rebuig 
es va incrementar lleugerament un 2,20%.  

 

Any Tones 

2014 195.883 
2015 200.198 

Producció total de rebuig als anys 2014 i 2015. Municipis de Palma i Llucmajor. 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. Municipis de Palma i 
Llucmajor. Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció insular de residus del CIM.  
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Índex general de variació estacional de la producció de residus urbans municipis d de 
Palma 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 als municipis de Palma i Llucmajor 125.169 línies de banda ampla al 2012. 
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Les xifres mostren un important ascens de les línies de banda ampla, 23.016 noves línies en els 
dos municipis, cosa que suposa un increment del 22,53%.  

 

 2009 2010 2011 2012 
Llucmajor 11.570 11.871 12.732 13.040 
Palma 90.583 98.274 106.529 112.129 

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. Segons les dades disponibles del Consorci de Transport de Mallorca, al 2014 
hi va haver 1.486.672 passatgers a les línies que operen al sistema territorial. La línia que 
presentà un major nombre de passatgers va ser la que uneix Palma amb les urbanitzacions de 
Llucmajor com Tolleric, Badia Gran o Sa Torre, i que passa per s’Arenal (269.697 passatgers). La 
seguí quasi amb el mateix nombre de passatgers (258.898) la línia 210 que uneix Palma amb la 
Platja de Palma. 

 
Codi línia Origen Desti Passatgers 
210 Port de Sóller Palma 258.898 
411 Cala Rajada Palma 141.899 
415 Cala Murada Palma 24.343 
416 Cala Romàntica Palma 19.014 
454 s'Arenal Costa dels Pins 24.028 
455 Cala Marçal s'Arenal 283 
458 s'Arenal Port de Pollença 356 
490 Portocolom Palma 188.832 
491 s'Alqueria Blanca Felanitx 18.419 
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 
520 Tolleric Palma 269.697 
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.  
 

Per mesos es pot comprovar l’estacionalitat que tenen aquestes línies, la qual cosa es vincula 
amb l’activitat turística. Durant els mesos de temporada alta se superen els 190.000 passatgers, 
mentre que en temporada baixa aquestes línies en prou feines arriben als 70.000. En tot cas, les 
xifres mostren una menor estacionalitat que a altres indrets de l’illa. 
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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.  

Transport privat. S’aporten les IMD de les carreteres següents per a l’any 2015. El punt amb 
major intensitat es registrà a l'estació PM152 (71.142 vehicles) ubicat a l'autopista Ma-19 en 
direcció a Llucmajor. Aquest punt s'ubica proper a la sortida a l'aeroport i a la zona turística de la 
Platja de Palma. 

 
ESTACIO CODI carretera PK Població propera IMD 2015 
PM668 Ma-6014 20,3 S'ARENAL 1.684 
PM607 Ma-6015 6,0 LLUCMAJOR-S'ESTANYOL 2.694 
PM606 Ma-6014 2,5 S'ARENAL - CAP BLANC 20.201 
PM605 Ma-5013 0,9 SA SÍQUIA - SANT JORDI 12.771 
PM152 Ma-19 10,0 PASO MEDIANA 71.142 
PM153 Ma-19 13,0 RAMAL A PM602 24.728 
PM87 Ma-19 20,6 LLUCMAJOR 30.315 

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, en el període 2004-2015, la intensitat s'ha 
mantingut estable amb un augment més accentuat a l'any 2014 i 2015. Des del 2008 l’increment 
de trànsit ha estat del 10,71% a tota l’àrea.  
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Evolució de les IMD a les carreteres del Sistema Territorial. Font: Elaboració pròpia a partir 

de dades del CIM. 

 

Finalment i per tancar aquest apartat és important tractar sobre els impactes relacionats amb la 
contaminació acústica del transport. Prenent com exemple el mapa estratègic de renou del 
municipi de Palma i el Mapa estratègic de renou de l’Eix Ponent –Llevant (Ma-1, Ma-19, Ma-20) 
es poden arribar a les següents conclusions: 

La principal font de contaminació acústica dins el municipi de Palma és, sens dubte, el trànsit 
rodat. Segons les fonts analitzades les vies internes de Can Pastilla, les Meravelles i s’Arenal 
tenen un nivells de trànsit inferiors als del centre de Palma. En aquestes zones és l’Autopista la 
que du associats els nivells sonors més elevats, no obstant això els marges de la via atenuen el 
so per la distància i els nivells sonors nocturns es troben tots ells per sota del 55 dBA. 

L’altra font important de contaminació acústica de la zona és l’aeroport, per aquest motiu s’ha 
utilitzat el Mapa estratègic de renou de la segona fase de l’Aeroport de Son Sant Joan (Març de 
2012). En base en aquesta darrera font comentar que Can Pastilla es troba afectada per la zona 
d’afecció de l’aeroport. 
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3.2 FACTORS SOCIOECONÒMICS 

Habitatges. Capacitat d’allotjament estat i antiguitat. 
 
A tot l’àmbit d’estudi hi ha 29.368 habitatges, dels quals un 75% són principals. En els dos 
municipis el percentatge d’habitatges principals és molt elevat, especialment a Palma, on el 
percentatge assoleix la xifra del 81%.  El municipi de Palma (11.232) té menys habitatges que 
Llucmajor (18.136) dins el sistema territorial. 
 

Municipi Principals Secundaris Buits Total 
Llucmajor* 12.841 2.449 2.847 18.136 
Palma* 9.096 940 1.193 11.232 
Total 21.937 3.389 4.040 29.368 

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 

 

El major nombre d'habitatges d'ús secundari o buit es troba a les urbanitzacions de Llucmajor de 
Badia Gran, Cala Blava, Tolleric, entre d'altres. Per altra banda, als nuclis tradicionals de Sant 
Jordi o s'Aranjassa més del 90% dels habitatges tenen un ús principal. 
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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 
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Habitatges segons tipus per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir de cens d’habitatges de 

2011.  
 

Als dos municipis gairebé el 90% dels habitatges es troba en bon estat. Dins el nucli de Sant 
Jordi, s'Arenal de Llucmajor i Llucmajor es donen els percentatges més baixos d'habitatges en 
bon estat. (Veure mapa 5.1)  L’estat mitjà dels habitatges del sistema territorial és de 3,85 (essent 
1 ruïnós i 4 bo) 

L’edat mitjana dels habitatges del sistema territorial és de 45,2 anys. Al nucli de Llucmajor es 
troba la mitjana d'habitatges més antics (d'abans de 1956), mentre que a les urbanitzacions de 
Badia Gran, el Dorado i Sa Torre es troben els habitatges de més nova construcció. (Veure 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 

Llucmajor* 1.111 272 269 352 752 836 1.338 1.392 1.336 1.308 
Palma* 18 77 104 116 311 643 1.031 665 417 664 
Total 1.129 349 373 468 1.063 1.479 2.369 2.057 1.753 1.972 

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. 
 

A la taula següent s’inclou una estimació dels preus per m2 d’habitatges. Com es pot comprovar la 
zona turística de la Platja de Palma (Ca'n Pastilla i Las Maravillas) és la que presenta els preus 
més elevats, seguit de les urbanitzacions de Llucmajor properes a s'Arenal (Bellavista, Son Verí 
Nou i Cala Blava). La zona de s'Arenal presenta els preus més baixos, ja que, tal i com s'observa 
al mapa 5.1 d'estat dels habitatges, en algunes àrees d'aquest nucli l'estat de conservació és 
deficient. Als nuclis del pla de Sant Jordi el preu dels habitatges també és dels més baixos dels 
sistema territorial. 
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NUCLI Preu m2 
Ca'n Pastilla 2.594 
Son Verí Nou 2.588 
Las Maravillas 2.586 
Bellavista, Cala Blava 2.573 
Maioris décima, Puig de Ros 2.226 
Tolleric, Badia Blava, Badia Gran 2.210 
Llucmajor 2.125 
S'Arenal 2.095 
Sa Torre 2.092 
Es Pil·larí, S'Aranjassa, Sant Jordi 1.900 
les Palmeres 1.787 
S'Arenal, ses Cadenes 1.759 

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

 

Les llicències per a la construcció d’habitatges, en els municipis inclosos totalment o parcialment 
al sistema territorial, varen anar en augment fins a l'any 2007 (any en que arribaren al màxim 
registre dels darrers 14 anys amb 4.124 llicències), des de llavors el total de llicències ha baixat 
amb força fins que al 2013 només es registraren 93 llicències al conjunt dels municipis de Palma i 
Llucmajor. La tendència de la producció d’habitatges continua estancada, sense mostrar els 
símptomes de recuperació que mostra el sector en altres sistemes. Aquestes dades inclouen tot el 
terme municipal de Palma i per tant poden no ser gaire representatives pel sistema territorial en 
qüestió. 
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Evolució de les llicències d’obra d’habitatges de nova planta als municipis del sistema 

territorial. Font IBESTAT  
 

 

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


 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL PLATJA DE PALMA - CAP BLANC 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 42 

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

 
 

Economia. 
 
En el present apartat s’inclouen les dades corresponents al municipi de Palma, que no es poden 
assimilar només a aquest sistema territorial.  

El que es desprèn de l’estudi dels percentatges d’afiliats a la Seguretat Social, és que Llucmajor 
presenta una major estacionalitat que Palma i que la proporció d’afiliats al sector turístic és també 
major. En els dos municipis es pot constatar una estabilitat dels percentatges d’afiliats al sector 
turístic durant els darrers 5 anys. 

 
 Llucmajor Palma 

2015T1 3.403 37.689 

2015T2 5.328 52.977 

2015T3 4.882 51.126 

2015T4 2.781 32.984 
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 

El percentatge de superfície de sòl urbà en el sistema territorial és del 4,98%, i el sòl urbanitzable 
representa l’1,44%. Dels sistemes eminentment turístics de l’illa és el que té més superfície de sòl 
urbanitzable, 3,67 Km2. Els 2,35 Km2 de sòl urbanitzable de Llucmajor es corresponen 
majoritàriament a terrenys d’interior, la major part es corresponen a ampliacions previstes el 
polígon industrial. Al municipi de Palma, els urbanitzables corresponen en canvi als sectors 
disponibles a la  Platja de Palma. 

Sòl 
Urbanitzable

1.44%

Sòl Rústic
93.57%

Sòl Urbà
4.98%

 
Classificació del sòl al sistema territorial. Font MUIB 

 

 

MUNICIPI 
Total superfície 
dins ST Sòl Rústic Sòl Urbà Sòl Urbanitzable 

Algaida 28.652 28.652   
Campos 16.477 16.477   
Llucmajor 221.254.768 210.398.964 8.501.430 2.354.373 
Palma 32.924.284 27.439.216 4.169.639 1.315.428 

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

Usos del sòl  

La major part de superfície del sistema esta ocupada per usos agrícoles (62%), i principalment per 
cultius permanents (fruiters de secà) ubicats al voltant del nucli de Llucmajor.  

Els usos naturals suposen el 28% de la superfície total i es composen principalment per vegetació 
arbustiva, la de la Marina de Llucmajor. Per altra banda, les zones artificials representen el 8,16% 
de la superfície del sistema, moltes d’elles al litoral. Cap a l’interior destaquen el nucli de 
Llucmajor  i el seu polígon industrial.  
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Percentatge d’usos del sòl al sistema territorial. Elaboració pròpia a partir de ORTOFOTO 

(SITIBSA)  
 

Molts dels nuclis analitzats en aquest sistema presenten percentatges elevats d’usos urbans 
anteriors a 1973. S’Arenal de Palma i Llucmajor i Can Pastilla, són els centres turístics més 
importants amb els teixits més envellits. 

  % anterior a 1956 % anterior a 1973 % anterior a 1995 
LLUCMAJOR Badia Blava 0.00 74.56 100.00 
LLUCMAJOR Badia Gran 0.00 100.00 100.00 
LLUCMAJOR Bellavista 0.00 100.00 100.00 
LLUCMAJOR Cala Blava 0.00 94.39 100.00 
LLUCMAJOR Maioris dècima 0.00 0.00 100.00 
LLUCMAJOR Puig de Ros 0.00 0.00 100.00 
LLUCMAJOR Sa Torre 0.00 0.00 100.00 
LLUCMAJOR S'Arenal 35.36 86.53 100.00 
LLUCMAJOR Son Verí Nou 0.00 2.08 100.00 
LLUCMAJOR Tolleric 3.17 55.93 78.01 
PALMA Ca'n Pastilla 25.63 63.57 89.30 
PALMA Las Maravillas 23.10 46.03 72.55 
PALMA S'Arenal 33.03 70.85 98.40 
PALMA Ses Cadenes 12.73 18.13 93.91 

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

 

 

Els usos detallats dels assentaments urbans d’aquest sistema permeten distingir els següents 
grups: 
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 Nuclis tradicionals de petites dimensions, amb usos urbans residencials intensius: 
s'Aranjassa, Sant Jordi i Es Pil·larí. 

 El nucli de Llucmajor, com a únic assentament tradicional de grans dimensions que es 
troba al sistema. Dominen els usos residencials combinant tipologies pròpies de centre 
antic i eixample intensiu.  

 Assentament turístic litoral de la Platja de Palma. En aquesta zona es mesclen usos 
turístics amb usos residencials i serveis i recursos turístics.  

 Assentaments residencials turístics amb una trama urbana extensiva. Hi trobam les 
urbanitzacions de Llucmajor com Tolleric, Sa Torre, Puig de Ros, Cala Blava, Bellavista, 
Badia Gran , les Palmeres i Badia Blava. 

 El Polígon Industrial de Llucmajor que concentra els usos industrials de l’àmbit. 
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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 havia 35.536 places vacants. 
D'aquestes, 1.223 corresponen a places turístiques. A l'àrea de la Platja de Palma trobem el major 
nombre d'habitatges vacants, concretament a las Maravillas i Ses Cadenes. Només a ses 
Cadenes hi ha places turístiques vacants. 

Si es considera que les places existents en el sistema són 118.994 (places turístiques + 
habitatges * 2,5), aleshores les places vacants representen un 29,86% de les existents. 

 

MUNICIPI NUCLI 
Habitatges 
vacants 

Places 
turístiques 
vacants 

Total Places 
vacants 

LLUCMAJOR Badia Blava 79 0 198 
LLUCMAJOR Badia Gran 86 0 214 
LLUCMAJOR Bellavista 76 0 189 
LLUCMAJOR Cala Blava 8 0 21 
LLUCMAJOR les Palmeres 452 0 1.129 
LLUCMAJOR Llucmajor 1.702 0 4.254 
LLUCMAJOR Maioris dècima 25 0 62 
LLUCMAJOR Puig de Ros 315 0 787 
LLUCMAJOR Sa Torre 131 0 326 
LLUCMAJOR S'Arenal 45 0 112 
LLUCMAJOR Son Verí Nou 348 0 8.105 
LLUCMAJOR Tolleric 40 0 100 
PALMA S'Arenal 324 0 811 
PALMA Ca'n Pastilla 455 0 1.137 
PALMA Es Pil·larí 106 0 264 
PALMA Las Maravillas 3.286 0 8.214 
PALMA Sant Jordi 403 0 1.007 
PALMA S'Aranjassa 243 0 607 
PALMA Ses Cadenes 2.710 1.223 7.998 
TOTAL  10.831 1.223 35.536 
Sòl vacant per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir d’Estudi de Sòl vacant de SITIBSA 

2008  
 

De les places vacants del sistema territorial un 30% corresponien el 2008 a sòl urbà,  i la resta a 
sòl urbanitzable. 
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Sòl vacant, segons classe de sòl. Font: elaboració pròpia a partir d’Estudi de Sòl vacant de 

SITIBSA 2008  
 



 

 

 

 

SISTEMA TERRITORIAL PLATJA DE PALMA - CAP BLANC 
 

FITXES DE DIAGNOSI DE SISTEMES TERRITORIALS TURÍSTICS 48 

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

 
 

4. CONCLUSIONS 

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

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

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

 Allotjament 

o Es tracta d’un dels sistemes amb major nombre de places de l’illa, 45.574, 
que representen el 15,8% del total insular. La majoria d’aquestes places es 
troben en hotels, que va ser la tipologia d’allotjament pròpia del primer boom 
turístic, allà pels anys seixanta del segle XX, quan es varen produir la majoria 
d’aquestes places. 

o Dins el sistema, s’Arenal de Palma i Llucmajor, i Can Pastilla tenen categories 
mitjanes d’establiments hotelers per sota de les 3 estrelles. A Palma s’ha 
realitzat una important reconversió de la planta hotelera, amb un percentatge 
gairebé del 57% d’establiments renovats, mentre que a Llucmajor, el 
percentatge és molt més baix, només un 15,15%. 

o L’edat mitjana dels establiments del sistema territorial, a març de 2016, era de 
41,30 anys, una de les més altes de tots els sistemes territorials treballats de 
l’illa. 

o El fenomen dels habitatges turístics de lloguer té un pes relativament baix a la 
zona en comparació a altres territoris de l’illa. S’ha estimat que només el 
15,4% de l’oferta d’allotjament es correspon a aquesta modalitat. Ara bé 
també s’ha estimat que un percentatge superior al 77,4% d’aquesta oferta no 
està regulada. Una part d’aquesta oferta es disposaria en les urbanitzacions 
residencials del sud de l’àmbit. 

o L’estacionalitat en aquest sistema és inferior a altres zones de l’illa. 

 Recursos Turístics 

o Tot el sistema s’articula quasi exclusivament entorn a la platja de Palma i 
s’Arenal, que representen el 95% de la superfície de platges del seu territori. 
El grau d’ocupació de la platja és mitjà. La Platja de Palma disposa d’una 
oferta complementària i d’oci molt variada. 

o Es tracta segurament d’una de les zones millor comunicades i millor ubicades 
per a la pràctica del cicloturisme. La posició relativament centrada a l’illa 
permet abastar des de la Serra de Tramuntana, fins al Cap de ses Salines, 
passant per Pla i Raiguer. 

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

o Tot i que el producte turístic és bàsicament el turisme de sol i platja i oci, hi ha 
altres productes secundaris importants, com el turisme esportiu (cicloturisme). 
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La proximitat de Palma i el ser una destinació d’INSERSO, podrien explicar el 
fet que es tracta d’un dels sistemes litorals amb una estacionalitat més baixa. 

 Factors externs.  

o Les infraestructures tant d’abastament com de sanejament del municipi de 
Llucmajor es troben en estat regular. 

o Els increments de trànsit produïts als darrers anys en aquest sistema són dels 
més reduïts en comparació amb altres territoris de l’illa. 

o A la zona de la Platja de Palma el nombre d’habitatges secundaris és reduït si 
es compara amb altes zones de l’illa, possiblement per aquest fet el lloguer 
d’habitatges turístics té un pes baix. Els percentatges més elevats 
d’habitatges secundaris es corresponen a les urbanitzacions residencials del 
sud. 

o Major disponibilitat de superfície de sòl urbanitzable que a altres zones 
turístiques del litoral de l’illa. 

 

 




