
 
 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Evolució dels usos del sòl de la costa oriental 
de Mallorca (1990-2018) 

 

Verònica Pomar Soler 

Grau de Geografia 

Any acadèmic 2020-21 

 
 
 
 
 
 
Treball tutelat per Iván Murray 
Departament de Geografia 
 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

 X  X 

 
 
 

Paraules clau del treball: Llevant de Mallorca, Usos del sòl, Litoralització, Corine Land Cover, 

Artificialització del sòl  

 

 

 



 
 

 

Índex 

 

 
Agraïments 
 

 

1. 
 

Introducció ........................................................................................... 
 

1 
 

1.1. 
 

Àrea d'estudi  ........................................................................................  
 

5 
 

2. 
 

Metodologia ......................................................................................... 
 

6 
 

3. 
 

Resultats ............................................................................................... 
 

8 
 

4. 
 

Discussió i conclusions .........................................................................  
 

24 
 

5. 
 

Bibliografia ............................................................................................ 
 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agraïments 

 

En primer lloc, vull nomenar a la meva família, que durant aquests anys de sacrifici ha 

fet possible que pugui acabar amb èxit els meus estudis universitaris del Grau en 

Geografia, principalment al meu fill Sergi, ja que ha estat la força motriu que m’ha 

empès a continuar.  

En segon lloc, agrair de tot cor als meus companys, que any rera any m’han ajudat en 

tot el que han pogut, i han estat presents dia a dia en el meu creixement tant acadèmic 

com personal. Vull fer menció especial a Antonia Torres Pérez i Eugènia Villalonga 

Gómez.  

Molt agraïda també als docents Maurici Ruiz Pérez i Celso García García, i molt en 

especial al meu professor Gabriel Alomar Garau per tota la valuosa i atenta ajuda que 

he rebut d’ell. Gràcies a tots. 

 

 

 



1 
 

1. Introducció  

 

Observar qualsevol mapa de distribució de la població mundial ens permet veure com 

el 80% de la població habita sobre els primers 100 Km de la franja litoral (Andrés i 

Barragán, 2016), gràcies a algunes variables com són un bon clima, la seva proximitat 

als recursos naturals i una bona viabilitat en el transport. Les zones costeres tenen 

hàbitats i ecosistemes que proporcionen beneficis a les comunitats humanes, i 

sostenen l’economia de moltes nacions que depenen, sobretot, d’activitats com el 

turisme, el comerç marítim, la pesca o la industria del petroli, entre d’altres.  

 

Durant les darreres dècades, degut fonamentalment a l’expansió del turisme, 

l’ocupació del litoral s’ha produït de forma molt ràpida i també massiva. Una de les 

principals conseqüències d’aquest ràpid assentament ha estat el fenomen encunyat 

com a litorització1 que alhora ha dut en sí una pèrdua d’identitat d’aquests llocs. La  

litoralització és el fenomen pel qual la població d’una regió es desplaça massivament 

cap a la costa i l’ocupa, produint-se una urbanització accelerada de la franja litoral 

(Amorós, 2004; Morata, 2005). Aquesta “nova industria“ del turisme de sol i platja, 

assentada a les franges dels litorals basada en la utilització de les costes ha ocupat 

grans espais (Prieto y Ruiz, 2013). Aquesta ocupació no seria possible, en el cas de les 

Illes Balears, si no fossin un territori apte per desenvolupar-se com a recurs turístic de 

sol i platja. Picornell (2012) indicava que dels 1.428 km de costa de les Balears (623 de 

Mallorca, 299 de Menorca, 238 d’Eivissa, 85 de Formentera, 40 de Cabrera i 142 de la 

resta d’illots), un 10 % són platges d’arena o de còdols, i que són llocs accessibles al 

mar per part dels banyistes. Des de l’acadèmia, com per exemple al treball de 

Rodríguez-Perea et al. (2012), s’observa que el procés d’artificialització2 del litoral no 

ha passat un examen exhaustiu dels impactes que ocasiona sobre el medi natural.  

 

                                                           
1
 Concentració de la activitat econòmica en les àrees costeres com a resultat del creixement urbà, les 

activitats industrials, etc. 
2
 El terme “superfície artificial” s’utilitza en la nomenclatura del CORINE LAND COVER (CLC), i es refereix 

a les següents classes de coberta del sòl: teixit urbà continu, teixit urbà discontinu (àrees d’habitatges), 
sòl industrial, comercial i de transport, carreteres i xarxa de ferrocarril, abocadors i llocs d’extracció, i 
finalment àrees verdes urbanes. 
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Durant les darreres dècades del segle XX fins a principis del segle XXI, en el conjunt de 

l’estat espanyol s’han produït importants canvis, tant econòmics com socials amb 

grans implicacions ambientals i territorials que han dut com a conseqüència greus 

efectes sobre la ocupació del litoral (Prieto i Ruiz, 2013). En el cas d’Espanya, la costa 

és una franja absolutament estratègica i essencial per a la seva economia. L’atractiu de 

les zones costaneres espanyoles ha anat en augment al llarg dels darrers anys, i com a 

resposta ha suposat una migració poblacional cap al litoral. Vist en xifres, a principis 

del segle XX sòls un 12% del sòl del litoral era urbanitzat. Durant la dècada dels anys 50 

aquesta ocupació ja havia arribat al 20%. Abans del 1990 la xifra havia augmentat fins 

arribar al 55% de sòl urbanitzat i ja a la dècada dels 2000, concretament a l’any 2006, 

la xifra ja arribava al 75%. Una de les principals causes d’aquesta ocupació és deguda 

principalment a la localització de grans centres urbans i la rellevància de espais 

destinats al turisme de sol i platja. Precisament, aquesta modalitat representa un terç 

dels ingressos totals del turisme a nivell mundial ja que la Mediterrània és el principal 

destí turístic a nivell global (Battilani, 2005).  

 

S’ha de tenir en compte que aquest model econòmic instaurat al litoral espanyol es 

basa en l’explotació d’uns recursos naturals i ecosistemes fràgils, i aquesta explotació 

suposa una greu amenaça per la costa. La costa ha incrementat la seva exposició, i 

alhora la seva vulnerabilitat, enfront dels fenòmens climàtics extrems en molts punts 

del país fins arribar a la seva degradació (Losada et al, 2014). Aquesta vulnerabilitat del 

litoral front a la incidència del canvi climàtic és una qüestió que ha guanyat pes en 

l’agenda científica i també és un tema de creixent rellevància social (Romero i Olcina, 

2021).  

 

Els ecosistemes litorals han estat transformats de manera sistemàtica durant les dues 

darreres generacions a causa de la urbanització, les façanes litorals de segones 

residencies i els kilòmetres de passeigs marítims que actuen com a atracció turística, 

entre d’altres. La magnitud de la importància del litoral en la societat espanyola es fa 

palesa en el fet que en els dos primers quilòmetres del litoral espanyol, que representa 

el 2% del territori espanyol, hi viu el 35% de la seva població (Observatorio de la 

Sostenibilidad, 2016). D’acord amb l’estudi realitzat per l’Observatorio de la 
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Sostenibilidad, a partir de les capes d’informació geogràfica del CORINE LAND COVER, 

un 19,6% de la superfície d’aquesta franja del litoral corresponia a sòl artificial l’any 

2011.  

 

D’altra banda, si s’analitza la franja dels primers 500 metres, destaca la gran 

transformació de la costa mediterrània espanyola, amb un 43% ocupat pel sòl artificial, 

front el 22% de tot el litoral espanyol (Observatorio de la Sostenibilidad, 2016). En el 

cas de les Illes Balears, Pons (2016) afirma que el grau d’urbanització del litoral és 

inferior al d’altres regions continentals de la costa mediterrània europea occidental, 

cosa que s’explicaria perquè l’extensió de la franja costanera de les illes i la 

desconnexió respecte del continent són factors que han condicionat una menor 

transformació del litoral balear. De totes maneres, segons l’Observatori, a arxipèlag 

balear, entre els anys 1987 i 2011 es varen artificialitzar anualment 2,3 km de costa 

dins dels primers 500 metres de la línia litoral, tot assolint, l’any 2011, una ocupació 

del 18,19%. A aquest ritme, el temps que es trigaria la costa en colmatar-se  seria de 

508 anys.  

 

Degut a la insularitat que presenta el territori balear, gairebé totes les àrees urbanes 

es troben situades a la franja del litoral, tot i que l’expansió de la urbanització a les Illes 

Balears, des de la meitat del segle XX, ha estat la més important de la seva història, el 

grau de transformació del litoral illenc és inferior al d’altres regions de la costa 

mediterrània occidental (Pons, 2016). 

 

Un 91% de la superfície urbana es troba dins la franja dels primers 10 Km des de la 

costa cap a l’interior. Per exemple, a l’illa de Eivissa els nuclis tradicionals es situen 

sobretot a la costa sud, a Santa Eulàlia del Riu i a Eivissa capital respectivament, i 

també  a l’extrem occidental (Sant Antoni de Portmany). El punt calent de l’illa és la 

franja costanera situada a prop de l’aeroport, ja que només l’àrea sud de Ses Salines és 

una àrea que es troba protegida (Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa Formentera), 

mentre que la zona est no es troba protegida baix cap figura de protecció.  
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A Menorca, els principals nuclis urbans de l’illa es localitzen als extrems oriental i 

occidental, Maó i Ciutadella, que han anat creixent de manera irregular entre els anys 

1987 i 2011. Per altra banda, a l’extrem sud-oriental s’han anat produint processos 

urbanitzadors lineals, com per exemple a Punta Prima, que degut a la falta d’una figura 

de protecció especifica és considerada un punt calent. La resta de l’illa es considera 

protegida o ja s’ha excedit d’artificialització.  

 

A l’illa de Mallorca, les zones on més pressió urbana concentren són la badia de Palma, 

situada al sud, les badies de Alcúdia i Pollença, situades a l’extrem nord, i fragments de 

la costa del llevant de l’illa. A Palma, la capital, degut a la saturació de la costa, l’impuls 

del creixement urbanístic s’ha produït més cap a l’interior. En el cas d’Alcúdia i 

Pollença aquest creixement ha estat similar a l’anterior però a menor escala. Per 

contra, la Serra de Tramuntana s’ha mantingut al marge d’aquest tipus de 

transformacions gràcies a l’existència d’un relleu accidentat i la promulgació de 

diferents figures de protecció territorials i mediambientals. D’altra banda, recentment, 

el Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT) (BOIB 126 de 16 de juliol de 2020) 

estableix tot un seguit de zones turístiques saturades i madures: Peguera, Santa Ponça, 

Palmanova-Magaluf, Platja de Palma-s’Arenal, Cala Bona-Cala Millor-sa Coma-s’Illot, 

Cales de Mallorca; i les zones turístiques madures de Cala Rajada-Font de sa Cala, Can 

Picafort, Platja d’Alcúdia. 

 

Pel que fa als objectius del present Treball de Fi de Grau, aquests es poden concretar 

en els següents tres aspectes relacionats. En primer lloc es pretén estudiar i analitzar 

els canvis en l’ocupació del sòl produïts en la costa llevantina de Mallorca entre els 

anys 1990, 2000 i 2018. D’aquesta manera, és possible fer-se una idea de l’evolució del 

territori entre el primer període de l’anàlisi (1990-2000) que abraça un moment en que 

s’aproven nombroses normes de protecció territorial (per exemple, la Llei d’Espais 

Naturals) i el segon període (2000-2018), que abraça part del moment de la bombolla 

immobiliària (1997-2008), la crisi (2008-2014) i la posterior recuperació. En segon lloc, 

a partir de l’anàlisi anterior, s’intenta explicar quines han estat les principals forces 

motores d’aquests canvis. En tercer lloc, es pretén explorar les causes que permeten 
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explicar com així algunes zones del Llevant mallorquí no han estat transformats i per 

tant han quedat al marge de l’artificialització del sòl.  

 

A mode de justificació, si s’ha escollit estudiar l’evolució recent dels usos del sòl de la 

costa oriental de Mallorca és, en primer lloc, per una motivació personal, ja que la 

comarca del Llevant resulta un espai conegut per l’autora del present Treball de Fi de 

Grau, qui ha tingut l’oportunitat de treballar-lo i conèixer-lo millor en altres 

assignatures del grau de Geografia. En segon lloc, aquesta costa presenta molt 

d’interès geogràfic, tant pel que fa a la seva vessant física com social i humana. El 

litoral oriental va començar a ser molt ben estudiat pel geògraf Vicenç Maria Rosselló 

Verger en una època, els anys 60, en la qual no es disposava d’eines informàtiques 

d’anàlisi de les dades geogràfiques que s’anaven recopilant. En l’actualitat aquestes 

eines ja existeixen, i les hem volgut aprofitar per quantificar i cartografiar els canvis 

recents dels usos del sòl en sector de Mallorca com el de la costa oriental, que a 

diferència de la costa occidental (Serra de Tramuntana) no ha estat territorialment tan 

protegida, i per tant ha sofert uns processos d’artificialització més acusats. 

 

1.1. Àrea d’estudi: la costa oriental de Mallorca 

 

La costa oriental de Mallorca abraça les franges litorals de municipis de les comarques 

del Llevant i part del Migjorn. Precisament l’evolució d’aquest territori fou objecte de 

la tesi de Vicenç Maria Rosselló i Verger, que es publicà a principis dels seixanta (i que 

va ser reeditada en català el 2018). La tesi deixa testimoni de la situació de certs 

municipis del Migjorn i part del Llevant just a les portes del boom turístic (Rosselló-

Verger, 1964, 2018). El Llevant de Mallorca és la comarca situada a la part oriental de 

l’illa. Aquest espai geogràfic limita amb el Pla de l’illa per l’oest i amb el Migjorn al sud.  

 

L’àrea d’estudi del present treball és estrictament la costa oriental de Mallorca, i està 

formada pels municipis de Capdepera, Son Servera, Manacor, Sant Llorenç des 

Cardassar, Felanitx i Santanyí (Mapes 1, 2 i 3). La seva superfície total és de 733,5 km2 

(73.351 Ha) i la seva població és de 107.819 habitants (Taula 1).  
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La comarca representa així el 20,27% de la superfície de Mallorca, però a l’any 2020 

tan sols concentra el 11,8% de la població de l’illa (912.171 habitants). Així mateix, cal 

subratllar que la línia de costa d’aquesta comarca s’estén al llarg de 166,8 km (22,8% 

de la costa mallorquina) i la franja del primer quilòmetre cap a l’interior ocupa una 

superfície de 9.610,4 Ha. 

 

Taula 1. Població i superfície dels municipis de la costa oriental de Mallorca  
 

Municipi 
Població 
(2020) 

Superfície  
(ha) 

Densitat de 
població 
(Hab/ha) 

Superfície 
en Ha al 1 
km costa 

Longitud 
costa (km) 

Capdepera 12.158 5.491,7 2,22 1.883,9 35,1 

Manacor 44.527 26.000,6 1,71 2.059,9 34,6 

Sant Llorenç 8.742 8.198,5 1,07 568,2 7,8 

Son Servera 11.817 4.256,0 2,78 789,8 12,4 

Felanitx 18.202 16.957,7 1,07 1.006,3 21,9 

Santanyí 12.373 12.447,2 0,99 3.134,9 54,9 

TOTAL 107.819 73.351,6 1,47 9.443,2 166,8 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT sobre població. (Padró de Població 2020: 
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=4504e4e2-5e94-484e-9e5d-
44f6be85f490&path=poblacion%2FPADR%C3%93N%2Fanual%2F2020) i extensió a partir de les 
dades del Centro de Descargas de l’Instiuto Geográfico Nacional (límites municipales, 
provinciales y autonómicos:  
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/documentos/atom/au/lineas_limite_gml.zi
p) 
 

 

2. Metodologia 

 

Per tal de donar compliment als tres objectius plantejats al present Treball de Fi de 

Grau, s’ha seguit una metodologia que ha consistit en recopilar les dades de cobertes 

del sòl dels anys 1990, 2000 i 2018, i cartografiar i analitzar la seva evolució a l’àrea 

d’estudi formada pels municipis: Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, 

Felanitx i Santanyí. Aquesta àrea d’estudi té una superfície total de 73.351 ha (733,5 

km2). 

 

La font de dades d’usos del sòl utilitzada és la del CORINE LAND COVER. Aquest és un 

inventari de la cobertura del sòl a Europa, i el primer any de referència és el 1990, amb 
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les posteriors actualitzacions dels anys 2000, 2006, 2012 i 2018. L’inventari té 44 

classes diferents de cobertures. La seva cartografia està disponible al Centre de 

Descàrregues de la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en format vectorial. 

Això ha permès carregar les capes dels usos del sòl de cada any analitzat en un Sistema 

d’Informació Geogràfica, en aquest cas ArcGis. 

 

Per obtenir els mapes de les cobertes del sòl referits tan sols a la costa del Llevant, que 

hem establert en els primers 1.000 metres des de la costa cap a l’interior, i analitzar la 

seva evolució, s’han fet dos tipus d’anàlisi: una anàlisi vectorial i una anàlisi ràster. 

L’anàlisi vectorial ha inclòs diferents operacions de geoprocessament (buffer, clip, 

intersect), que han permès preparar la capa final de cobertes del sòl de la costa del 

llevant de l’illa i la seva evolució entre 1990 i 2018. La capa resultant conté la 

informació referent a cada classe del sòl per la franja litoral de cada municipi. A partir 

d’aquí s’ha emprat l’eina d’anàlisi Summary Statistics per a obtenir les taules de dades 

en les quals han quedat quantificades les superfícies de cada tipus de sòl segons la 

nomenclatura emprada pel CORINE LAND COVER, corresponents a cada un dels anys 

analitzats. Aquesta anàlisi s’acompanya d’un conjunt de taules que contenen els canvis 

de superfície de cada ús del sòl de cadascun dels municipis estudiats, entre 1990 i 

2018. 

 

En segon lloc s’ha fet una anàlisi de tipus ràster amb l’objectiu de visualitzar 

cartogràficament i quantificar els canvis de cobertes del sòl entre 1990 i 2018, i 

observar quines són les àrees de la costa en les quals s’han produït aquests canvis. La 

primera passa ha consistit en transformar la capa vectorial en una capa raster 

(Conversion Tools > To Raster > Polygon to raster). Això es fa només per al primer nivell 

de la classificació del CORINE LAND COVER. D’aquesta manera, totes les cobertes del 

sòl que comencen per 1 queden aglutinades en la tipologia de sòl artificial, les que 

comencen per 2 en la tipologia de sòl agrícola, les que ho fan per 3 en la tipologia de 

zones forestals amb vegetació natural i espais oberts, les que comencen per 4 en la 

tipologia de zones humides, i finalment les que comencen per 5 en la de superfícies 

d’aigua. A continuació, mitjançant l’eina de geoprocessament Raster Calculator, s’han 
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calculat els canvis de les cobertes entre 1990 i 2018. Finalment, per tal de presentar 

alfanumèricament els canvis concrets entre cobertes del sòl que s’han produït entre 

aquest dos anys, s’ha procedit a calcular la matriu de canvis mitjançant l’eina Spatial 

Analysis Tools > Zonal > Tabulate Area. 

 

3. Resultats 

 

El resultats obtinguts per comprovar l’evolució dels usos del sòl als municipis amb 

costa a la vessant oriental de Mallorca i a la seva franja costera, es poden veure en les 

taules 2 i 3. En la Taula 2 s’indica l’evolució dels usos del sòl dins l’àrea d’estudi, segons 

el CORINE LAND COVER, al llarg de tres anys consecutius: 1990, 2000 i 2018. Analitzant 

les dades de la Taula 2, es pot observar que dins la totalitat dels municipis amb costa a 

la vessant del Llevant de Mallorca –és a dir, tenint en compte tota l’extensió de cada 

municipi estudiat– les superfícies artificials han passat d’ocupar un 2,9% l’any 1990 a 

un 5,5% l’any 2018. Per tant, hi ha hagut un augment notable d’aquest tipus de 

superfície. En canvi, les zones agrícoles han disminuït lleugerament, mentre que la 

superfície forestal ha augmentat.  

 

A la Taula 3 s’indica l’evolució dels usos del sòl dins la franja litoral de 1.000 m cap a 

l’interior. Si s’analitzen aquests canvis només dins la franja del primer quilòmetre de 

costa de la zona estudiada (Taula 3 i Gràfiques 1, 2 i 3), es veu clarament que 

l’augment de les superfícies artificials ha estat més gran que no dins la totalitat dels 

municipis corresponents, ja que al litoral s’ha passat d’un 16,4% de sòl artificial l’any 

1990 al 24,6% l’any 2018. No obstant, si ens fixam en les dades de 2000 resulta que 

aleshores el sòl artificial ja assolia el 21,5% de la franja costanera. A més a més, si hom 

observa la superfície ocupada per les zones urbanes, podrà observar com aquestes 

experimentaren un increment destacable entre el 1990 i el 2000, tot passant de 

1.502,6 ha a 1.995,3 ha, amb un increment de 492,7 en tan sols deu anys. En canvi, 

entre el 2000 i el 2018, les zones urbanes tan sols s’incrementaren en 11,4 ha.  
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A l’apartat de discussió es plantejarà com una explicació raonable d’aquest alentiment 

de l’expansió urbana es deriva de l’adopció de mesures de contenció urbanística i 

protecció territorial (Blázquez, 2006 i 2008; Rullán, 2010). Per altra banda, les zones 

agrícoles experimentaven una important minva des de les 3.487,4 ha de 1990 a les 

2.603,5 ha de 2018. Una minva que estaria relacionada amb el progressiu 

abandonament agrícola, especialment de les terres menys productives. Pel que fa al 

sòl forestal, es poden definir dos moments. Un primer moment que va de 1990 a 2000 

en què el sòl forestal minva i passa de les 4.332,6 ha de 1990 a 4.033,7 ha de 2000, la 

qual cosa podria estar associada a l’avanç dels usos turístics i urbans sobre sòl forestal. 

I, un segon moment que aniria de 2000 a 2018 en que la superfície forestal 

s’incrementa en 482,8 ha fins assolir les 4.516,5 ha. Aquest augment podria estar 

relacionat amb l’abandonament del camp i l’avanç de la forestació (Murray et al., 

2019). 
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Taula 2. Evolució de les classes de cobertes del sòl dels municipis costaners del litoral oriental de Mallorca (superfície en ha i %). CORINE LAND 
COVER dels anys 1990, 2000 i 2018. Font: Elaboració pròpia 

 

NIVELL 
1 

NIVELL 
 2 

NIVELL  
3 

CODI CLC-1990 (Ha) CLC-1990 (%) CLC-2000 (Ha) CLC-2000 (%) CLC-2018 (Ha) CLC-2018 (%) 

Superficies artificiales 

Zonas urbanas 
Tejido urbano continuo 111 783,4 1,06 865,1 1,17 703,5 0,95 

Tejido urbano discontinuo 112 1.326,3 1,80 2.072,1 2,81 2.513,8 3,40 

TOTAL 2.109,7 2,86 2.937,2 3,98 3217,29 4,36 

Zonas industriales, 
comerciales y de transporte 

Zonas industriales o comerciales 121 
    

83,1 0,11 

Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 122 
     

  

Zonas portuarias 123 
     

  

Aeropuertos 124 
     

  

TOTAL 
    

83,1 0,11 

Zonas de extracción minera, 
vertederos y de construcción 

Zonas de extracción minera 131 
    

120,5 0,16 

Escombreras y vertederos 132 
     

  

Zonas en construcción 133 39,2 0,05 
  

60,0 0,08 

TOTAL 39,2 0,05 
  

180,5 0,24 

Zonas verdes artificiales, no 
agrícolas 

Zonas verdes urbanas 141 
    

30,7 0,04 

Instalaciones deportivas y recreativas 142 
  

276,4 0,37 544,5 0,74 

  TOTAL 
  

276,4 0,4 575,2 0,7 

TOTAL 2.148,9 2,9 3.213,6 4,4 4.056,0 5,5 

Zonas 
agrícolas 

Tierras de labor 

Tierras de labor en secano 211 7.219,4 9,78 6.813,9 9,23 15.413,1 20,88 

Terrenos regados permanentemente 212 1.399,1 1,90 1.411,1 1,91 625,0 0,85 

Arrozales 213 
     

  

TOTAL 8.618,5 11,68 8.225,0 11,14 16.038,1 21,72 

Cultivos permanentes 

Viñedos 221 193,3 0,26 193,3 0,26 29,5 0,04 

Frutales 222 1.597,6 2,16 1.594,2 2,16 15.363,2 20,81 

Olivares 223 
   

0,00 435,1 0,59 

TOTAL 1.790,9 2,43 1.787,5 2,42 15.827,8 21,44 

Prados y praderas Prados y praderas 231 
  

5,2 0,01 137,9 0,19 

TOTAL 
  

5,2 0,01 137,9 0,19 

Zonas agrícolas 
heterogéneas 

Cultivos anuales asociados con cultivos 
permanentes 

241 37.080,2 50,23 36.817,7 49,88 652,3 0,88 

Mosaico de cultivos 242 6.235,9 8,45 6.236,4 8,45 13.771,2 18,65 

Terrenos principalmente agrícolas, pero con 
importantes espacios de vegetación natural y 
semi-natural 

243 1.958,6 2,65 1.996,1 2,70 4.340,4 5,88 

Sistemas agroforestales 244 
    

102,0 0,14 
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TOTAL 45.274,7 61,34 45.050,2 61,03 18.865,8 25,55 

TOTAL 55.684,2 75,4 55.067,9 74,6 50.869,6 68,9 

Zonas forestales con 
vegetación natural y 
espacios abiertos 

Bosques 

Bosques de frondosas 311 846,7 1,15 846,7 1,15 730,0 0,99 

Bosques de coníferas 312 5.227,7 7,08 5.113,7 6,93 4.231,8 5,73 

Bosque mixto 313 683,8 0,93 639,9 0,87 4.286,9 5,81 

TOTAL 6.758,2 9,16 6.600,3 8,94 9.248,7 12,53 

Espacios de vegetación 
arbustiva y o herbácea 

Pastizales naturales 321 6,8 0,01 6,8 0,01 
 

  

Landas y matorrales mesófilos 322 
     

  

Matorrales esclerófilos 323 4.982,3 6,75 5.232,5 7,09 7.679,7 10,40 

Matorral boscoso de transición 324 3.836,0 5,20 3.480,0 4,71 1.857,6 2,52 

TOTAL 8.825,1 11,96 8.719,2 11,81 9.537,2 12,92 

Espacios abiertos con poca o 
sin vegetación 

Playas, dunas y arenales 331 26,6 0,04 26,6 0,04 
 

  

Roquedo 332 152,2 0,21 152,2 0,21 
 

  

Espacios con vegetación escasa 333 
    

91,7 0,12 

Zonas quemadas 334 184,6 0,25 
   

  

Glaciares y nieves permanentes 335 
     

  

  TOTAL 363,4 0,5 178,8 0,2 91,7 0,1 

TOTAL 15.946,7 21,6 15.498,3 21,0 18.877,6 25,6 

Zonas húmedas 

Zonas húmedas 
continentales 

Humedales y zonas pantanosas 411             

Turberas y prados turbosos 412 
     

  

TOTAL 
     

  

Zonas húmedas litorales 

Marismas 421 
     

  

Salinas 422 
     

  

Zonas llanas intermareales 423 
     

  

TOTAL 
     

  

TOTAL             

Superficies de agua 

Aguas continentales 
Cursos de agua 511             

Láminas de agua 512 
    

29,2 0,04 

TOTAL 
    

29,2 0,04 

Aguas marinas 

Lagunas costeras 521 33,9 0,05 33,9 0,05 
 

  

Estuarios 522 
     

  

Mares y océanos 523 
     

  

TOTAL 33,9 0,05 33,9 0,05 
 

  

TOTAL 33,9 0,05 33,9 0,05 29,2 0,04 

TOTAL 73.813,7 100,0 73.813,7 100,0 73.832,4 100,0 

 
 



12 
 

Taula 3. Evolució de les cobertes del sòl dins la franja de 1.000 m de la costa oriental de Mallorca (superfície en ha i %). CORINE LAND COVER 
dels anys 1990, 2000 i 2018. Font: Elaboració pròpia 

 

NIVELL 
1 

NIVELL 
2 

NIVELL 
3 

CODI CLC-1990 (Ha) CLC-1990 (%) CLC-2000 (Ha) CLC-2000 (%) CLC-2018 (Ha) CLC-2018 (%) 

Superficies 
artificiales 

Zonas urbanas 
Tejido urbano continuo 111 235,5 2,51 276,2 2,95 276,3 2,95 

Tejido urbano discontinuo 112 1.267,1 13,52 1.719,1 18,35 1.730,4 18,45 

TOTAL 1.502,6 16,04 1.995,3 21,29 2006,73 21,40 

Zonas industriales, 
comerciales y de 
transporte 

Zonas industriales o 
comerciales 

121 
      

Redes viarias, ferroviarias y 
terrenos asociados 

122 
      

Zonas portuarias 123 
      

Aeropuertos 124 
      

TOTAL 
      

Zonas de extracción 
minera, vertederos 
y de construcción 

Zonas de extracción minera 131 
      

Escombreras y vertederos 132 
      

Zonas en construcción 133 38,9 0,41 
 

0,00 28,6 0,30 

TOTAL 38,9 0,41 0,0 0,00 28,6 0,30 

Zonas verdes 
artificiales, no 
agrícolas 

Zonas verdes urbanas 141 
    

6,1 0,07 

Instalaciones deportivas y 
recreativas 

142 
  18,2 

0,19 
263,4 

2,81 

TOTAL 
  

18,2 0,19 269,5 2,87 

TOTAL 1.541,5 16,45 2.013,5 21,49 2.304,8 24,57 

Zona agrícolas 

Tierras de labor 

Tierras de labor en secano 211 706,5 7,54 546,3 5,83 835,5 8,91 

Terrenos regados 
permanentemente 

212 
135,9 

1,45 
135,9 

1,45 
15,7 

0,17 

Arrozales 213 
   

0,00 
  

TOTAL 842,3 8,99 682,2 7,28 851,2 9,08 

Cultivos 
permanentes 

Viñedos 221 
      

Frutales 222 236,5 2,52 228,3 2,44 907,5 9,68 

Olivares 223 
      

TOTAL 236,5 2,52 228,3 2,44 907,5 9,68 

Prados y praderas Prados y praderas 231 
    

5,1 0,05 

TOTAL 
    

5,1 0,05 

Zonas agrícolas 
heterogéneas 

Cultivos anuales asociados 
con cultivos permanentes 

241 
1.765,4 

18,84 
1.748,5 

18,66 
  

Mosaico de cultivos 242 208,6 2,23 208,6 2,23 578,5 6,17 
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Terrenos principalmente 
agrícolas, pero con 
importantes espacios de 
vegetación natural y semi-
natural 

243 

434,5 

4,64 

446,6 

4,77 

242,8 

2,59 

Sistemas agroforestales 244 
      

TOTAL 2.408,5 25,70 2.403,8 25,65 821,3 8,76 

TOTAL 3.487,4 37,22 3.314,3 35,37 2.585,0 27,56 

Zonas forestales 
con vegetación 
natural y 
espacios 
abiertos 

Bosques 

Bosques de frondosas 311 49,2 0,53 49,2 0,53 31,7 0,34 

Bosques de coníferas 312 1.255,1 13,39 1.190,1 12,70 981,9 10,47 

Bosque mixto 313 286,8 3,06 267,6 2,86 990,8 10,56 

TOTAL 1.591,2 16,98 1.507,0 16,08 2.004,4 21,37 

Espacios de 
vegetación 
arbustiva y o 
herbácea 

Pastizales naturales 321 0,2 0,00 0,2 0,00 
  

Landas y matorrales 
mesófilos 

322 
      

Matorrales esclerófilos 323 1.410,7 15,06 1.330,1 14,19 1.889,8 20,15 

Matorral boscoso de 
transición 

324 
1.149,9 

12,27 
1.016,0 

10,84 
523,7 

5,58 

TOTAL 2.584,4 27,36 2.368,3 25,07 2.430,8 25,73 

Espacios abiertos 
con poca o sin 
vegetación 

Playas, dunas y arenales 331 26,6 0,28 26,6 0,28 
  

Roquedo 332 152,2 1,61 152,2 1,61 
  

Espacios con vegetación 
escasa 

333 
    

66,8 0,71 

Zonas quemadas 334 
      

Glaciares y nieves 
permanentes 

335 
      

TOTAL 
 

180,5 1,93 180,5 1,93 66,3 0,71 

TOTAL 4.332,6 46,24 4.033,7 43,05 4.484,2 47,81 

Zonas húmedas 

Zonas húmedas 
continentales 

Humedales y zonas 
pantanosas 

411 
      

Turberas y prados turbosos 412 
      

TOTAL 
      

Zonas húmedas 
litorales 

Marismas 421 
      

Salinas 422 
      

Zonas llanas intermareales 423 
      

TOTAL 
      

TOTAL 
      

Superficies de 
agua 

Aguas continentales 
Cursos de agua 511 

      
Láminas de agua 512 

    
5,1 0,05 

TOTAL 
    

5,2 0,05 

Aguas marinas Lagunas costeras 521 8,8 0,09 8,8 0,09 
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Estuarios 522 
      

Mares y océanos 523 
      

TOTAL 8,8 0,09 8,8 0,09 
  

TOTAL 
 

8,8 0,09 8,8 0,09 5,2 0,06 

TOTAL 9.370,2 100,00 9.370,3 100,00 9.379,2 100,00 
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Gràfiques 1, 2 i 3. Evolució de la superfície (en %) de les cobertes del sòl dins la franja 
de 1.000 m de la costa oriental de Mallorca. CORINE LAND COVER dels anys 1990, 2000 

i 2018. Font: Elaboració pròpia 
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Mapa 1. Usos del sòl dins la franja de 1.000 m de la costa oriental de Mallorca, 
segons el CORINE LAND COVER de l’any 1990. Font: Elaboració pròpia 
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Mapa 2. Usos del sòl dins la franja de 1.000 m de la costa oriental de Mallorca, 
segons el CORINE LAND COVER de l’any 2000. Font: Elaboració pròpia 
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Mapa 3. Usos del sòl dins la franja de 1.000 m de la costa oriental de Mallorca, 
segons el CORINE LAND COVER de l’any 2018. Font: Elaboració pròpia 
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Per analitzar l’evolució de la ocupació del sòl i l’evolució de l’artificialització al llarg de 

28 anys dins el litoral estudiat (concretament, entre l’any 1990 i el 2018), s’ha realitzat 

una matriu (Taula 4 i Mapa 4) en la que es quantifiquen aquests canvis. Aquesta matriu 

s’ha obtingut a partir de les operacions realitzades amb les capes de cobertes del sòl 

del CORINE LAND COVER transformades del format vectorial original a un format ràster 

(mida de cel·la 25 x 25), la qual cosa fa que les dades ràster de superfícies de la Taula 4 

no coincideixen exactament amb les dades vectorials de superfícies de les Taules 2 i 3. 

D’acord amb la matriu de canvis, l’any 1990 hi havia 1.517,5 ha de sòl artificial dins la 

franja litoral, mentre que l’any 2018 hi havia 2.283,8 ha. A partir de la matriu de canvis, 

emperò, el que interessa assenyalar és sobre quines cobertes de sòl de 1990 se 

produeix la transformació artificial. Així, tenim que un 58,4% del sòl artificial de 2018 ja 

ho era el 1990, mentre que un 25,9% era sòl forestal el 1990 i un 15,6% era sòl 

agrícola. És a dir que 949,2 ha havien passat de vegetació natural o agrícola a sòl 

artificial.  

 
 

Taula 4. Matriu d’evolució de l’ocupació del sòl (1990-2018) dins la franja de 1.000 m 
de la costa oriental de Mallorca. Font: Elaboració pròpia 

 

  
2018 2018 2018 2018 

 

  
Sòl 

artificial 
Sòl 

agrícola 
Sòl 

forestal 
Superfícies 
d’aigua 

Valor 
1990 

1990 Sòl artificial 1.334,63 70,88 112,00 0,00 1.517,50 

1990 Sòl agrícola 357,81 2.334,19 788,44 0,00 3.480,44 

1990 Sòl forestal 591,38 163,25 3.511,50 0,00 4.266,13 

1990 
Superfícies 
d’aigua 

0,00 0,31 3,13 5,18 8,62 

 
Valor 2018 2.283,81 2.568,63 4.415,06 5,18 9.272,68 
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Mapa 4. Canvis d’usos del sòl dins la franja de 1.000 m de la costa oriental de Mallorca, 
entre els anys 1990 i 2018. Font: Elaboració pròpia 
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Si s’analitzen aquests canvis per municipis (Taules 5 i 6), es pot observar que l’augment 

del sòl artificial ha estat més acusat al litoral de Capdepera (amb un increment 

percentual de +102,5%), Son Servera (66,1%), i Felanitx (46,7%). Mentre que al litoral 

de Sant Llorenç el sòl artificial ha experimentat el menor increment del conjunt dels 

municipis (25,1%). No obstant això, Sant Llorenç és el municipi amb major 

artificialització de la seva franja litoral (41,2%), cosa que s’explica per comptar amb la 

menor longitud de costa dels municipis estudiats. El segon municipi amb major 

proporció de sòl artificial és Son Servera (35%) que a la seva vegada és el segon 

municipi amb menor superfície a la franja litoral. D’altra banda, Santanyí que és el 

municipi amb major superfície litoral és el que compta amb la taxa d’artificialització 

més baixa de la franja costanera (17,3%). Paral·lelament, la pèrdua de sòl agrícola ha 

estat molt més gran a Sant Llorenç (–48,19%) i Capdepera (–44,5%), mentre que 

Felanitx experimenta la disminució més baixa (-5,75%). Pel que fa al sòl forestal, entre 

els anys 1990 i 2018 ha estat el litoral de Sant Llorenç el més beneficiat per l’augment 

(+25,2%), seguit de Santanyí (+21,26%). En el costat contrari, el litoral de Son Servera 

ha vist disminuïda la seva superfície forestal (–19,2%) al llarg de 28 anys. 
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Taula 5. Evolució de l’ocupació del sòl (1990-2018) per municipis costaners dins la 
franja de 1.000 m. a la costa oriental de Mallorca. Font: Elaboració pròpia 

 

   
1990 2018 

Canvi 1990-
2018 

Canvi 1990-
2018 

Municipi CODI 
CODI- 
Nom 

Superfície 
(Ha) 

Superfície 
(Ha) 

Superfície 
(Ha) 

% 

Capdepera 1 Artificial 238,73 483,54 244,81 102,54 

 
2 Agrícola 368,49 204,67 -163,81 -44,46 

 
3 Forestal 1.255,90 1.182,42 -73,49 -5,85 

 
4 Zones Humides 

  
 

 

 
5 

Superfície 
d’aigua   

 
 

Felanitx 1 Artificial 147,65 216,57 68,92 46,68 

 
2 Agrícola 323,50 206,96 -116,54 -36,02 

 
3 Forestal 536,75 582,73 45,98 8,57 

 
4 Zones Humides 

  
 

 

 
5 

Superfície 
d’aigua   

 
 

Manacor 1 Artificial 403,94 559,90 155,96 38,61 

 
2 Agrícola 601,74 502,83 -98,91 -16,44 

 
3 Forestal 1.041,03 987,37 -53,65 -5,15 

 
4 Zones Humides 

  
 

 

 
5 

Superfície 
d’aigua   

 
 

Sant Llorenç 1 Artificial 185,24 231,71 46,48 25,09 

 
2 Agrícola 208,20 121,68 -86,52 -41,56 

 
3 Forestal 166,73 208,71 41,99 25,18 

 
4 Zones Humides 

    

 
5 

Superfície 
d’aigua     

Santanyí 1 Artificial 400,79 538,77 137,98 34,43 

 
2 Agrícola 1.598,54 1.225,38 -373,16 -23,34 

 
3 Forestal 1.103,49 1.338,10 234,61 21,26 

 
4 Zones Humides 

    

 
5 

Superfície 
d’aigua 8,78 5,14 -3,64 -41,45 

Son Servera 1 Artificial 165,11 274,31 109,20 66,14 

 
2 Agrícola 386,93 323,51 -63,43 -16,39 

 
3 Forestal 228,70 184,82 -43,88 -19,19 

 
4 Zones Humides 

    

 
5 

Superfície 
d’aigua     
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Taula 6. Canvis percentuals de la superfície de sòl artificial, agrícola i forestal entre 
1990-2018, als municipis costaners del Llevant de Mallorca. Font: Elaboració pròpia 

 

 
1990-2018 

Sòl Artificial Canvi percentual 

Capdepera 102,54 

Felanitx 46,68 

Manacor 38,61 

Sant Llorenç 25,09 

Santanyí 34,43 

Son Servera 66,14 

 

 
1990-2018 

Sòl Agrícola Canvi percentual 

Capdepera -44,46 

Felanitx -36,02 

Manacor -16,44 

Sant Llorenç -41,56 

Santanyí -23,34 

Son Servera -16,39 

 

 
1990-2018 

Sòl Forestal Canvi percentual 

Capdepera -5,85 

Felanitx 8,57 

Manacor -5,15 

Sant Llorenç 25,18 

Santanyí 21,26 

Son Servera -19,19 
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4. Discussió i conclusions 

 

Després d’analitzar les dades obtingudes sobre els canvis en els usos del sòl del Llevant 

de Mallorca i el seu litoral entre els anys 1990 i 2018, cal veure quins factors expliquen 

aquests canvis, és a dir quines són les forces motores d’una evolució com la que hem 

quantificat. El resultats indiquen que la comarca ha sofert un procés continuat de 

terciarització del sòl que està originada sobretot per l’augment de la construcció 

d’hotels i de tota una oferta complementària turística, la qual cosa també implica un 

procés d’artificialització del sòl a causa de la construcció sobre àrees que abans eren 

de cultiu i forestals (Pons, 2016). La continuada turistització del litoral de Llevant és 

una part de les causes de l’increment de sòl artificial, però aquesta turistització en 

realitat forma part d’un procés més ample de “litoralització” demogràfica i econòmica 

de la costa oriental mallorquina, és a dir del procés d’acumulació de població i 

d’activitat econòmica dins l’orla litoral. Aquest procés afecta a moltes àrees del litoral 

espanyol. De fet, en un estudi sobre la “litoralització» de les províncies mediterrànies i 

subatlàntiques espanyoles, Morata (2005) destaca que els litorals que més havien 

augmentat la seva població entre 1950 i 2001 eren els d’Alacant (163,8 %) i de Girona 

(143,6%), seguits d’Almería (112,7%), Málaga (107,6%) i Balears (104,0%).  

 

Aquestes xifres ens fan veure que la riquesa econòmica dels municipis costaners del 

llevant mallorquí en molts casos es produeix més al litoral turístic que no a l’interior 

agrícola. Evidentment, aquesta riquesa i aquesta turistització s’alimenta d’uns factors 

que l’afavoreixen, principalment l’existència d’uns recursos naturals, com són les 

platges i el mar. En torn d’aquests dos recursos principals és on es varen anar formant 

grans zones turístiques com les de Cala Bona o Cala Millor. També hi ha urbanitzacions 

antigues que s’acabaren desenvolupant com a urbanitzacions també turístiques (Sa 

Coma, Cala Morlanda, s’Illot). Entorn dels ports es generaren zones urbanes com les de 

Cala Rajada, Portocristo, Portopetro o Portocolom. Després, al llarg del litoral es 

desenvoluparen complexos d’urbanitzacions com les de Cala Mendia, Cala Romàntica, 

Cala Anguila, el Caló de s’Estany, Cala Serena, Cala Ferrera, Cala d’Or, Cala Llonga o 
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Cala Figuera, així com el conjunt urbanitzat que forma “Cales de Mallorca” (Cala 

Domingos, Cala Murada).  

 

Malgrat aquestes urbanitzacions litorals de caràcter tant residencial com turístic, 

també hi ha una extensa part del territori no artificialitzada, en el qual es distingeixen 

un seguit de cales que no han estat afectades per la urbanització, com per exemple 

Cala Falcó, Cala Varques, Cala Magraner, Cala Virgili, Cala Antena, s’Algar, Cala Estreta, 

Cala sa Nau o Cala Mitjana. Entre totes elles destaca el conjunt de cales i platges que 

formen el Parc Natural de Cala Mondragó (750,2 hectàrees terrestres), constituït 

principalment per l’estanc de S’Amarador, platja de S’Amarador, Caló d’en Perdiu, Caló 

des Burgit i Cala Mondragó). Tot i que algunes d’aquestes cales naturals poden tenir 

petites explotacions turístiques i residencials, és evident que molts dels espais gens o 

poc artificialitzats del litoral estan lligats a capes de protecció territorial. Els principals 

Espais Naturals Protegits inclosos totalment dins de la zona d’estudi són el Parc de Cala 

Mondragó i la Reserva Natural del Cap des Freu. A més, altres zones litorals també 

apareixen incloses en diferents categories de sòl protegit definides pel Pla Territorial 

de Mallorca (PTM). Aquestes categories protectores d’àmbit autonòmic són les Àrees 

de Protecció Territorial (APT) de Costa, les Àrees Naturals d’Especial Interès d’Alt Nivell 

de Protecció (AANP) i les Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic-Boscós (ARIP-B), a més de 

les Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI) i les Àrees Rural d’Interès Paisatgístic 

(ARIP) ja recollides per la Llei d’Espais Naturals de 1991, de la que parlarem després 

(Balaguer et al., 2013).  

 

La principal categoria de sòl del Pla Territorial de Mallorca responsable de 

l’artificialització del litoral de Llevant és la categoria d’Àrees de Desenvolupament 

Urbà, mentre que hi ha diferents categories de protecció territorial (Mapa 5). Aquestes 

dues figures s’alternen intermitentment al llarg de la costa. Els continus territorials 

protegits més destacats són els que s’estenen entre s’Estany d’en Mas i Cales de 

Mallorca, i més al sud entre Cala Llombards i el cap de Ses Salines.  
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Mapa 5. Categories de sòl del Pla Territorial de Mallorca (PTM) als municipis de la costa 
oriental de Mallorca. Font: Elaboració pròpia 
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Tanmateix, el Pla Territorial de Mallorca no és el document responsable de la protecció 

efectiva d’àrees com les que hem assenyalat, sinó que la responsabilitat recau en lleis 

proteccionistes que tenen un recorregut històric, analitzat, entre d’altres, per Rullán 

(2010). Aquest autor indica que la primera d’aquestes lleis és de 1984 (Llei 1/1984, de 

14 de març, d’Ordenació i Protecció d’Àreas Naturals d’Interès Especial),  tot i que 

també s’hi adverteix que “las Baleares, como el resto de comunidades autonomas, 

llegan a la autonomía con unos planes urbanisticos en vigor que, cuando existían, 

tenían por objeto legitimar la urbanización, nunca impedirla o contenerla” (Rullán, 

2010, pàg. 405). Aquesta llei destaca per ser la primera amb la que començaria el 

procediment legal de protecció del territori de les Balears, i que protegia un conjunt 

d’espais naturals representatius de Mallorca, com són Mondragó, el Salobrar de 

Campos, la marina de Llucmajor, la Punta de n’Amer, Sa Canova i s’Albufera. 

 

L’any 1991 arribà la Llei  1/1991, de 30 de gener, d’Espais Naturals i de Règim 

Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears. Es tracta d’una llei que 

protegia de la urbanització una tercera part del territori balear (el 38%). En el cas de la 

franja del primer quilòmetre de la costa oriental mallorquina un 43,75% del territori 

quedava protegit per la LEN (Mapa 6). Anys després, la Llei 4/2008, de 14 de maig, de 

mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible en les Illes Balears, 

incorpora 1.228 hectàrees protegides més en relació a les que contemplava la Llei 

d’Espais Naturals de 1991. Segons Rayó (2004, pàg. 39), l’aprovació d’aquesta 

important llei de protecció d’espais natural va significar “l’assoliment d’una fita 

llargament perseguida pel moviment conservacionista”. De totes maneres, la protecció 

que aquesta llei donava als espais naturals delimitats per aquesta mateixa legislació, va 

ser rebaixat després de que dos partits polítics (Partit Popular i Unió Mallorquina) 

s’aliassin per modificar la llei que afectava a la protecció del sòl de les Pitiüses. Aquesta 

modificació va ser molt contestada pels moviments ciutadans sensibles amb el 

territori, i l’ecologisme va guanyar suport social. 
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Mapa 6. Espais protegits per la Lleis d’Espais Naturals (LEN) de 1991 als municipis de la 
costa oriental de Mallorca –les zones AANP del PTM foren classificades com ANEI per 

la LEN–. Font: Elaboració pròpia 
 

 



29 
 

Després de l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals el 1991, dins la mateix dècada es 

varen anar aprovant altres normes regulatòries que repercutirien enormement en la 

futura urbanització del litoral (Murray, 2013). Aquestes són el Pla d’Ordenació de 

l’Oferta Turística (POOT) de Mallorca (any 1995), i les les Directrius d’Ordenació del 

Territorio (DOT), aprovades l’any 1999. El POOT definia una sèrie de zones a protegir, 

anomenades Zones Limítrofes de Protecció Costanera (ZLPC) (unes franges de 1.000 

metres als límits litorals de les zonas turístiques) i Àrees de Protecció Posterior (APP) 

(unes franges de 500 metres d’amplada). Pel que fa a les DOT, amb aquestes directrius 

es definien les denominades Àrees de Protecció Territorial (APT), que a Mallorca 

afectava als primers 500 metres de costa. Les DOT tengueren com a efecte més directe 

la desclassificació d’un conjunt d’àrees que fins aquell moment tenien la categoria de 

sòl urbanitzable, amb la qual cosa dins la costa es va aconseguir reduir la pressió de 

l’artificialització. 

 

Per altra part, dins de les comarques del Migjorn i Llevant de Mallorca, a través del 

Decret 85/1992, de 18 de novembre, es va crear el Parc Natural de Mondragó (BOCAIB 

núm. 146, de 3 de desembre de 1992), amb una superfície de 750,25 ha terrestres. 

L’any 2002 es va fer aprovar la modificació d’alguns articles, mitjançant el Decret 

39/2002, de 15 de març. Aquest parc natural compta també amb un Pla d'Ordenació 

dels Recursos Naturals (PORN), aprovat pel Consell de Govern de dia 10 de setembre 

de 1992 (BOCAIB núm. 120, de 3 d’octubre de 1992). També destaca el Parc Natural de 

la Península de Llevant, que té una superfície de 1.671 ha i abasta una àrea molt 

àmplia de les muntanyes d’Artà. Als termes municipals d’Artà i Capdepera hi les 

reserves naturals de Cap de Farrutx i Cap des Freu, dues àrees de penya-segats litorals. 

Aquest parc natural i aquestes dues reserves es varen declarar a través del Decret 

127/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22-11-2001), mentre que la seva 

delimitació va ser modificada, per reduir la seva extensió, mitjançant la Llei 10/2003, 

de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives. S’ha de dir que aquests 

espais naturals formen part d’una altra figura protectora d’àmbit europeu, com és la 

Xarxa Europea Natura 2000, que inclou una Zona d’Especial Protecció per a les Aus 

(ZEPA), i un seguit de Llocs d’Interès Comunitari (LIC).  
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Segons la Unió Mundial per a la Con-servació (UICN), creada a França l’any 1948 i ara 

nomenada Aliança Mundial per a la Natura (Muñoz, 2002), els Espais Naturals Protegits 

són “superfícies de terra o mar especialment dedicades a la protecció i manteniment 

de la diversitat biològica, així com dels recursos naturals i culturals associats i que 

estan gestionats per mitjans jurídics o de similar eficàcia” (Mayol, 2010). 

 

Tant el Parc Natural de Mondragó, la reserva natural des Freus, com d’altres figures de 

protecció territorial, són importants elements de protecció territorial i ambiental que 

han impedit processos d’urbanització com els succeïts en altres àrees de la costa 

estudiada. Aquests processos d’urbanització explicarien l’augment de la superfície de 

sòl artificial en aquesta àrea costanera, que segons hem vist havia suposat l’any 2018 

(1.541,5 ha de superfície artificial) un increment de 763,3 ha respecte de l’any 1990 

(2.304,8 ha de superfície artificial).  

 

Sigui com sigui, la urbanització de la costa mediterrània mallorquina, i en especial la 

costa oriental, s’explica per la història urbanística i econòmica del territori insular. 

Aquesta història està íntimament lligada al llarg procés de funcionalització turística de 

l’illa (Artigues, 2006; Blázquez i Murray, 2011). Aquesta funcionalització no pot esser 

deslligada de les “revolucions turístiques” que Rullan (1998) anomena “booms” 

turístics, en cada un dels quals s’observa un creixement del nombre de passatges 

arribats a Mallorca, i un creixement de la planta hotelera i d’altres formes 

d’allotjament turístic. Al mateix temps, els “booms” han produït uns evidents impactes 

del turisme, que són els que han mobilitzat amb més força l’ecologisme a les Balears 

(Rayó, 2004). 

 

Per altra part, és l’esmentada funcionalització turística la que segons Artigues i Rullán 

(2007, pàg. 11) “ha inducido a la litoralización del poblamiento contemporáneo, de tal 

suerte que aquellos municipios que en la primera etapa del turismo de masas eran 

básicamente espacios de producción, en las sucesivas fases de crecimiento y 

reconversión han venido a constituirse también en espacios de reproducción. 

Consecuentemente, las secciones de costa del N, E y SE de la isla perfilan la segunda 

característica de la distribución espacial de la producción residencial reciente: su 
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litoralización, que en el intervalo temporal 1998-2006 ha supuesto un 24 por cien del 

total edificado”.  

 

Aquesta última observació coincideix completament amb les dades de l’evolució de la 

cobertura del sòl a la zona d’estudi, obtingudes en aquest Treball de Fi de Grau. Són 

dades que permeten comprovar que l’augment de les superfícies artificials ha estat 

més gran dins el litoral de Llevant que no dins el conjunt dels municipis costaners 

estudiats, donat que l’any 1990 el sòl artificial ocupava el 16,4% del territori litoral 

analitzat, mentre que l’any 2018 havia crescut fins el 24,6%. 

 

Naturalment, la urbanització costanera creix a costa de la pèrdua o disminució del sòl 

agrícola, encara que no a costa de la superfície forestal. És probable que la pèrdua de 

sòl agrícola en favor de sòl artificial pugui lligar-se al progressiu abandonament de 

l’agricultura, un fenomen que s’ha relacionat amb el canvi d’ocupació laboral dels 

residents rurals, que han preferit deixar el món agrícola i incorporar-se a la més segura 

indústria turística (hoteleria, restauració), i també al comerç. Així mateix, la pèrdua de 

sòl agrícola no s’explica tan sols per la seva transformació en sòl urbà, sinó també per 

l’avanç de la forestació sobre les antigues parcel·les agràries (Murray et al., 2019). 

 

Com a conclusió, els processos d’artificialització de la costa oriental de Mallorca a 

través dels processos urbanitzadors, és possible que haguessin augmentat encara més 

si no s’haguessin adoptat mesures legislatives de protecció territorial (LEN), així com 

normatives i mesures regulatòries (POOT, DOT, moratòries urbanístiques) com les 

adoptades a principis de la dècada del 2000 (Murray, 2013). El “desarrollisme” 

turístico-immobiliari també s’ha anat trobant amb una cada vegada més forta pressió 

ecologista en contra, que juntament amb una major sensibilització social sobre la 

necessitat de preservar determinades àrees del territori, ha fet que les polítiques 

urbanístiques que s’apliquen al litoral de Mallorca també siguin cada vegada més 

sensibles a aquestes demandes. 
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