
 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Geografia 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

La turistització residencial  
de la regió litoral d’Artà 

 
Maria Lluc Rusca Mestre 

 
Grau de Geografia 

 

Any acadèmic 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 40366822M 
 
Treball tutelat per Macià Blázquez Salom 
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 

    

 
 
 

Paraules clau del treball:  
Turisme, zona residencial, turistització residencial, habitatges turístics de vacances, tercer 
boom turístic.  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDEX 

Llista de taules 

Llista de figures  

Resum 

1- Introducció         1 

2- Objectius i hipòtesis        2 

3- Metodologia         3 

4- Àrea d’estudi         4 

5- Enfocament teòric        5 

a. L’origen de la Colònia de Sant Pere i el seu canvi de funció    5 

b. L’evolució del turisme de massa de Mallorca    5 

c. La turistització residencial del tercer boom turístic    8 

6- Discussió i resultats        11 

6.1 Evolució i estructura de la població      11 

6.2 Desenvolupament urbà dels nuclis del litoral d’Artà   14 

6.3 El Producte Turístic del litoral d’Artà      19 

6.3.1 Els recursos turístics       19 

6.4 Infraestructures de suport públic      20 

6.4.1 L’aeroport de Son Sant Joan      21 

6.4.2 La xarxa viària       21 

6.4.3 El port nàutic de la Colònia de Sant Pere    22 

6.4.4 El front marítim i la platja artificial de la Colònia de Sant Pere 23 

6.4.5 Altres infraestructures i equipaments    24 

6.5 Infraestructures de suport privat      24 

6.5.1 Establiments d’allotjament turístic     25 

6.6 Oferta complementària       29 

6.7 Conflictes urbanístics       31 

6.7.1 Complex Residencial Badia Sant Pere    32  

6.7.2 Càmping Club Colonia San Pedro      32 

6.7.3 Complex residencial Kühn & Partner     33 

7- Conclusions         34 

8- Agraïments         36 

9- Bibliografia         37 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLISTA DE TAULES  
 

Taula 1: Relació entre el nombre d'habitants i habitatges (1940 - 1970). Elaboració pròpia. 
Font: Barceló 1976. 

Taula 2: Estructura de la població per gran grup d’edat. Elaboració pròpia. Font: Dades cedides 
per © Institut d’Estadística de les Illes Balears. 

Taula 3: Vivendes familiars, principals i secundàries dels nuclis costaners d’Artà. Elaboració 
pròpia. Font: Dades del cens de població i vivenda 2001 cedides per © Institut d’Estadística de 
les Illes Balears. 

Taula 4: Nombre de turistes i tipus d’allotjament: període 2010 i 2015. Elaboració pròpia. Font: 
Dades estadístiques cedides per l’Observatori del turisme de les Balears. 

Taula 5: Promig del preu per nit dels habitatges anunciats a Airbnb. Elaboració pròpia. Font: 
Dades estadístiques cedides per la plataforma Inside Airbnb. 

Taula 6: Relació entre el nombre de vivendes familiars, empreses turístiques d’allotjament i 
allotjaments turístics en vivendes. Elaboració pròpia. Font: Dades del cens de població i 
vivenda 2001 cedides per © Institut d’Estadística de les Illes Balears; dades estadístiques 
cedides per l’Observatori del turisme de les Balears i dades estadístiques cedides per la 
plataforma Inside Airbnb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLISTA DE FIGURES 
 

Figura 1: Mapa de delimitació de l'àrea d'estudi. Elaboració pròpia. Font cartogràfica: Dades 
cadastrals cedides per © DG Cadastre. 

Figura 2: Gràfic evolució de la Població (2000 – 2015). Elaboració pròpia. Font: Dades 
estadístiques cedides per © Institut d’Estadística de les Illes Balears. 

Figura 3: Gràfic del percentatge de població espanyola i estrangera sobre el total de població 
de cada nucli (2000 - 2015). Elaboració pròpia. Font: Dades estadístiques cedides per © Institut 
d’Estadística de les Illes Balears. 

Figura 4: Gràfic de l’evolució urbana dels nuclis costaners d’Artà. Relació entre el nombre 
d’edificacions i els anys de construcció. Elaboració pròpia. Font: Dades del cadastre cedides per 
© DG Cadastre. 

Figura 5 : Mapa evolució urbana de la Colònia de Sant Pere i Montferrutx. Elaboració pròpia. 
Fonts cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedida per © DG Cadastre. 
 
Figura 6: Mapa evolució urbana de la urbanització de Betlem. Elaboració pròpia. Fonts 
cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedida per © DG Cadastre. 
 
Figura 7: Mapa evolució urbana de la urbanització S’Estanyol. Elaboració pròpia. Fonts 
cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedida per © DG Cadastre. 
 
Figura 8: Representació de l’evolució del moll de la Colònia de Sant Pere a partir d’ortofotos. 
Elaboració pròpia. Font: Fotografies exposades al port nàutic Sant Pere.  

Figura 9: Mapa de localització dels allotjament turístics regulats i dels allotjaments anunciats al 
portal Airbnb. Elaboració pròpia. Fonts cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedida per 
© DG Cadastre; dades estadístiques cedides pel portal Inside airbnb; dades estadístiques del 
catàleg hoteler de novembre 2015 cedides per l’Agència de Turisme de les Balears. 
 
Figura 10: Mapa de l’oferta complementària de la Colònia de Sant Pere. Elaboració pròpia. 
Fonts cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedida per © DG Cadastre. 

Figura 11: Mapa de localització dels conflictes urbanístics. Elaboració pròpia. Fonts 
cartogràfiques:  Base cartogràfica cadastral cedida per © DG Cadastre; Ortofoto 2012 cedida 
per Infraestructures de Dades Espacials de les Illes Balears. 

Figura 12: Fotografia aèria de la Colònia de Sant Pere i localització del futur complex 
residencial Badia Sant Pere. Font: Portal web Taylor Wimpey. 
 
Figura 13: Fotografia del Càmping Club Colonia San Pedro. Font: Diario de Mallorca. 

Figura 14: Fotografia del complex residencial de l’empresa Kühn & Partner. Font: Portal web 
Kühn & Partner. 
 
 
 
 
 



RESUM 
 

El present treball té com a objecte analitzar la regió litoral d’Artà per veure com el 
comportament de la població, juntament amb l’evolució urbana, han anat definit la seva funció 
residencial. Així mateix, l’estudi del conjunt del producte turístic, el qual ve definit pels 
recursos turístics, les infraestructures i l’oferta complementària, mostra com la regió es 
converteix en reclam turístic a partir del desenvolupament del turisme residencial. 
 
Partim de la hipòtesi que la turistització residencial pot generar un procés de transformació 
social i espacial sobre qualsevol regió. A partir d’aquest plantejament es dur a terme la 
caracterització de les infraestructures turístiques i els establiments comercials dels nuclis del 
litoral d’Artà per valorar l’impacte que causa el turisme sobre la regió.  
 
Per estudiar l’evolució del turisme i les zones residencials de Mallorca s’ha atès a diferents 
autors com Onofre Rullan, Jaume Binimelis i Pere Antoni Salvà. Els seus conceptes i 
coneixements han estat la base de l’enfocament teòric del present estudi i han permès el 
desenvolupament d’aquest. 
 
Del conjunt de l’anàlisi s’extreu que la proliferació dels habitatges turístics de vacances i la 
seva falta de regulació accelera la transformació de les zones residencials a ús turístic. La 
pressió que genera el turisme sobre aquestes zones ens permet definir-lo com un element 
gentrificador. Ens trobem així davant d’un nou model de turistització residencial que no deixa 
d’alimentar el tercer boom turístic. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this Project is to analyse the coastal region of Arta to see how its population 
together with the urban development have defined its residential function.  
The study of the touristic product defined by the touristic resources, the infrastructure 
projects and the supplementary offer, shows how the region becomes a touristic attraction 
because of the development of residential tourism.  
 
Firstly, we assume that the residential tourism can generate a process of social and spatial 
transformation on any region. Starting from this initial approach, we proceed with the 
characterization of the touristic infrastructures and the commercial establishments of the 
coastal region of Arta to evaluate the impact of tourism on the region.  
 
To study the evolution of tourism and the residential areas of Mallorca we have focused our 
investigation on the work of Onofre Rullan, Jaume Binimelis I Antoni Salvà. Their concepts and 
general knowledge have been the base of this project.  
 
We can guess that the proliferation of the touristic holiday homes and its lack of regulation 
spread up the transformation of residential zones in touristic zones. For that reason, this kind 
of residential tourism causes the third touristic boom.  
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1- INTRODUCCIÓ 

En general, el desenvolupament de les activitats turístiques predomina a tot el litoral mediterrani, 
però les intensitats de l’ús turístic presenten importants diferències territorials.  

El turista busca destins on l’estabilitat política és important. De manera que fenòmens com la falta de 
consolidació dels Estats o els possibles conflictes polítics és el que marca les diferències en l’afluència 
turística entre els països receptors del mediterrani (Salvà, 1998). En el cas de les Illes Balears, 
aquestes presenten un dels índex d’intensitat turística més elevats.  

Simultàniament, són altres els factors que expliquen l’elecció de les Balears com a principal destí 
turístic. Fem referència així a les diferents condicions del destí com són el clima, el relleu i el 
paisatge. Elements clau que defineixen el territori i les activitats turístiques que sobre ell s’hi 
desenvolupen (Fernández, 2004).  

El conjunt d’aquests factors ens defineix un espai turistitzat que, a partir del turisme de massa dels 
anys 60 s’han creat noves zones turístiques i d’altres exclusivament d’ús residencial. 

Actualment però, el canvi en la demanda del turista i la proliferació dels habitatges turístics està 
dispersant el turisme per tot el territori i, conseqüentment, els espais residencials es converteixen 
també en espais turístics. Per tant, aquest nou model de turistització residencial ens permet ampliar 
la definició del tercer boom turístic amb nous impactes sobre el medi i la societat. 

Dins d’aquest context el present treball estudia l’evolució dels nuclis del litoral d’Artà per veure la 
incidència del turisme sobre aquests. L’origen de la Colònia de Sant Pere defineix el seu caràcter 
agrari i aquest encara es manté amb la presència d’alguns residents. Tot i la transformació d’ús agrari 
a residencial generada per l’arribada del turisme de massa, la regió conserva el seu caràcter familiar i 
residencial per ser zona d’estiueig i d’oci dels mateixos mallorquins. Però amb l’arribada del segon i 
tercer boom, el turisme impacte sobre la regió afavorint al desenvolupament del turisme residencial i 
l’expansió urbana.  

Per tal de conèixer les conseqüències d’aquest impacte es fa necessari estudiar el comportament de 
la població i com aquest ha contribuït a definir l’estructura urbana dels nuclis. A més, l’anàlisi del 
conjunt del producte turístic ens mostra les infraestructures i serveis que permeten atendre la 
demanda turística. D’aquesta manera, el nou model de turistització residencial es converteix en una 
pràctica insostenible a causa de considerar-se com el principal generador dels processos de 
gentrificació dels espais urbans. Fem referència així als conflictes urbans entre residents i turistes, 
l’increment del preu de l’habitatge, el desplaçament de la població original, l’increment del consum 
d’aigua i de sòl a causa de l’expansió urbana, etc. 

Com a resposta davant d’aquesta situació és necessària la participació i col·laboració de tots els 
agents polítics, així com dur a terme un bon lideratge polític per tal d’aconseguir frenar l’impacte que 
genera el nou model de turisme dins el marc del tercer boom turístic. 
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2- OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

La funció residencial de la regió litoral d’Artà i la pràctica del turisme residencial que en ella s’hi 
desenvolupa, reemplacen el caràcter agrícola pel qual es va fundar el poble. Dins d’aquest context 
ens plantegem una sèrie d’hipòtesis i objectius que posteriorment es podran verificar a partir dels 
resultats obtinguts amb l’anàlisi de la regió.  

L’objectiu principal que ens proposem és conèixer l’impacte de la turistització residencial dels nuclis 
del litoral d’Artà. És a dir, es vol estudiar la forma en què el turisme afecta sobre la regió 
transformant la seva funció residencial a ús turístic. 

Per poder assolir el nostre objectiu principal es treballarà a partir dels següents objectius secundaris, 
més concrets, que serviran alhora per definir l’estructura del treball:  

- Estudiar la relació entre l’estructura i dinàmica de la població i el desenvolupament urbà. 
- Valorar el conjunt del producte turístic del litoral d’Artà mitjançant l’anàlisi dels recursos 

turístics, les infraestructures i l’oferta complementària. Aquest anàlisi ens permetrà conèixer 
com el territori es transforma i s’adapta per atendre la demanda turística 

- Veure els afectes que genera el boom dels lloguers turístics sobre la població resident i 
l’activitat comercial. 

La hipòtesi central i genèrica és que la turistització residencial tendeix a generar canvis socials i 
espacials de qualsevol espai. Aquest fenomen s’intensifica amb l’actual boom del lloguer turístic 
quan la pressió dels turistes deixa de concentrar-se a zones turístiques i s’escampa per tot el territori.   

Altres hipòtesis, més concretes, que també ens plantegem alhora de definir el nou model de 
turistització residencial són: 

- Factors com la llunyania a l’aeroport o les limitacions d’accés per carretera contribueixen a 
definir el procés d’urbanització residencial de la regió. Així mateix, l’absència dels grans 
complexes hotelers expliquen el desenvolupament del turisme residencial. 

- Les intervencions sobre l’estructura del port nàutic comporten nous processos d’expansió 
urbana. 

- La funció exclusivament residencial de les urbanitzacions de S’Estanyol, Betlem i Montferrutx 
no afavoreixen el desenvolupament de l’activitat comercial i turística.  

- L’oferta complementària i les infraestructures que es concentren al nucli de la Colònia de 
Sant Pere són escasses i han de respondre a cobrir les necessitats de la població resident i 
turística. 

- El boom dels lloguers d’habitatges turístics incrementa el preu dels habitatges, de manera 
que es redueix l’oferta pels residents. 

- L’augment del nombre de turistes intensifica els efectes de l’estacionalitat sobre part de 
l’oferta complementària i l’economia local. 
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3- METODOLOGIA 

Una vegada s’han definit les hipòtesis i els objectius es dur a terme el desenvolupament del treball a 
partir de diferents processos metodològics. Es descriuen a continuació els passos que s’han seguit 
per a l’obtenció de la informació, recopilació de dades estadístiques, realització d’entrevistes i la 
importància del treball de camp per conèixer i explorar in situ la zona objecte d’estudi.  

- Bibliografia, Internet i premsa: La recerca bibliogràfica és un procés indispensable per 
l’elaboració del present projecte. A través dels llibres i articles consultats s’ha obtingut una visió 
de conjunt per tal de projectar sobre el nostre àmbit d’estudi els conceptes claus que es 
treballen, per això ha estat bàsic atendre a diferents autors com Onofre Rullan, Jaume Binimelis 
o Pere A. Salvà. A més, per el desenvolupament d’aquest treball ha estat essencial la recerca 
d’informació a través d’Internet i articles de premsa actuals per entendre i focalitzar el problema 
de la regió. 

- Dades estadístiques: han estat vàries les fonts que ens han proporcionat dades estadístiques per 
poder desenvolupar el treball. Per una banda, s’ha atès al portal de l’Institut d’Estadística de les 
Illes Balears per obtenir dades referents al padró de població i al cens de població i vivenda. I a 
través de l’Agència de Turisme Balear s’han obtingut les estadístiques referents al nombre de 
turistes i a la modalitat d’allotjament. D’altra banda, les dades del Catàleg Hoteler de Mallorca i 
les que proporciona la plataforma Inside Airbnb han estat essencials per demostrar l’impacte del 
nou model de turistització residencial sobre la regió. La informació que proporciona el Catàleg 
Hoteler de Mallorca ens permet conèixer tots els establiments d’allotjament turístic regulats 
d’Artà, ja siguin empreses turístiques d’habitatges o habitatges turístics de vacances. Per contra, 
el portal Inside Airbnb es dedica a estudiar la plataforma Airbnb per mostrar el seu impacte 
territorial. A raó d’això, les dades extretes d’aquest portal ens permeten conèixer els habitatges 
turístics que s’anuncien a través d’Airbnb, indiferentment de si tenen llicència o no.  
A més, la base cartogràfica proporcionada per el Portal Oficial del Cadastre, així com el conjunt 
d’aquestes dades estadístiques, ens ha permès elaborar una sèrie de taules, gràfics i mapes, per 
posteriorment analitzar-los i extreure’n resultats.  

- Elaboració de mapes cartogràfics: els mapes són un element clau per representar els diferents 
problemes o processos de forma clara i visual. El programari utilitzat per al seu disseny ha estat 
el Qgis i l’Autocad. I les fonts cartogràfiques que s’han utilitzat per a l’elaboració d’aquests han 
estat proporcionades per el Portal Oficial del Cadastre i el Portal d’Infraestructures de Dades 
Espacials de les Illes Balears.  

- Treball de camp: ha estat indispensable recórrer la regió d’estudi successives vegades per tal de 
conèixer el territori, l’oferta complementària i el perfil dels visitants i residents. El coneixement 
adquirit a través del treball de camp ha estat essencial per dur a terme l’anàlisi de la regió, 
desenvolupar els mapes i verificar els resultats. 

- Entrevistes: s’han dut a terme diferents entrevistes per tal d’enfocar el treball i conèixer les 
diferents opinions dels veïns i residents de la zona. L’entrevista al Sr. Antoni Mas Foners, 
historiador de l’ajuntament de Santa Margalida, ha estat útil per introduir-nos coneixements 
bàsics de l’origen de la Colònia de Sant Pere. El Sr. Pedro Suna, regidor de l’ajuntament d’Artà, 
ens informa que tenen poques estadístiques en quan a turistes però el que si afirma és que dels 
300 habitatges turístics que hi deuen haver llogats només uns 30 estan regulats. Conversant amb 
el Sr. Julen Adrián Gorostiza, ex-regidor de l’ajuntament d’Artà, ens explica a grans tret algunes 
de les actuacions que han anat definint el procés d’urbanització de la regió. A més, les 
entrevistes amb els veïns i residents, com el Sr. Joan Caldentey i la Sra. Maria Francisca Martí, els 
quals ens donen la seva opinió front a l’impacte del turisme, ens serveixen per corroborar els 
nostres resultats. També va ser de gran utilitat la visita al port nàutic i l’entrevista realitzada a la 
recepcionista d’aquest per tal de conèixer l’evolució del moll i el seu estat actual.  
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- Conferència: l’assistència a la presentació de la revista anual Tot Inclòs, que es va dur a terme al 
centre cultural de la Colònia de Sant Pere va ser de gran utilitat per introduir el tema del lloguer 
dels habitatges turístics i veure els conflictes que això comporta a nivell general.  
 
4- ÀREA D’ESTUDI  

La regió objecte d’estudi es localitza al nord-est de l’illa de Mallorca, a la part més oriental de la badia 
d’Alcúdia. L’àrea d’estudi queda reduïda als nuclis costaners del terme municipal d’Artà. Com 
s’observa al mapa de la figura 3 fem referència als nuclis residencials de la Colònia de Sant Pere i les 
urbanitzacions de Montferrutx, S’Estanyol i Betlem.  

A part de la funció residencial dels nuclis, un altre element que també ens delimita l’àrea d’estudi és 
la xarxa viària, ja que per accedir al la regió només es pot fer per una única via d’accés, la Ma-3331 
(Vegeu figura 1). A més, els 12 km de costa del litoral artanenc també es consideren importants per 
ser àrea d’influència dels nuclis. Per tant, geogràficament la regió d’estudi queda delimitada per 
l’estany del Bisbe, on desemboca el Torrent de na Borges, al costat oest, i la punta des Caló, a l’est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com apunta Binimelis, 2006, “Només el domini de la gran propietat, l’orografia i el més alt grau de 
protecció urbanística del territori, factors que actuen molts cops alhora, han pogut salvar alguns 
enclaus de la difusió residencial”. 

Ens referim així, per un costat, als dos quilòmetres de la marina de Sa Canova i al seu sistema dunar, 
ubicats a l’oest de la urbanització de s’Estanyol. I per l’altre, a la franja de costa baixa i rocosa que 
queda delimitada per la urbanització de Betlem i la punta d’Es Caló. Un espai que ha pogut conservar 
la bellesa i naturalesa de cales com les de s’Estanyol, cala Tonó, la Macada de la Torre, s’Estret, 
s’arenalet dels Ermitans, ca los Cans, cala Mata, na Clara, el Barrancar i es Caló.  

Figura 1: Mapa de delimitació de l'àrea d'estudi. Elaboració pròpia. Font cartogràfica: Base cartogràfica 
cadastral cedida per © DG Cadastre. 
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No obstant això, cal fer referència també a l’entorn rural afectat per la dispersió residencial. Tot i no 
poder aprofundir en aquest tema perquè les dimensions del treball no ens ho permeten, val la pena 
dir que sobre aquesta regió, tret dels espais naturals descrits, el procés de rururbanització ha estat 
molt fort (Vegeu figura 1). Les noves edificacions sobre sòl rústic han contribuït a transformar aquest 
espai tant funcionalment com paisatgísticament i, com a resultat, la difusió de la funció residencial 
incrementa l’impacte territorial (Binimelis, 2006).   

5- ENFOCAMENTS TEÒRICS 
 
a. L’origen de la Colònia de Sant Pere i el seu canvi de funció  

 
Als inicis del segle XX, la societat tradicional s’assentava configurant un territori bàsicament de 
producció agrària. Els nuclis de població es localitzaven a l’interior i la costa era un espai amb una 
escassa ocupació. Les capitals insulars, especialment Palma, dirigien l’entramat territorial i l’alteració 
del territori era mínim (Benítez i Ginard, 1994). 
 
L’origen de la Colònia de Sant Pere es remunta al segle XIX. Aquest petit nucli, igual que la Colònia de 
Sant Jordi de Campos, Porto Cristo a Manacor i Porto Colom a Felanitx, van néixer com a 
conseqüència de la Llei del 3 de juny de 1868 de les Colònies Agrícoles i Poblacions Rurals, del Govern 
central (Pastor, 1977).  

Aquesta llei es va aplicar per afavorir el conreu de noves terres en uns moments en què el 
creixement de la població, concentrada a l’interior de l’illa, amenaçava de sobrepassar la producció 
de subsistències. D’aquesta manera, l’any 1880 els germans Homar, naturals d’Alaró, varen fundar la 
Colònia. A partir de llavors els primers Coloniers van anar definint el paisatge agrari amb el predomini 
del cultiu de la vinya, l’ametller i també les figueres (Pastor, 1977). 

Tot i la presència dels vivers1 arran de mar, dels quals encara se’n conserva algun exemplar, i 
l’existència del port de la Colònia de Sant Pere, la pesca mai s’ha desenvolupat a l’engròs i menys en 
sentit comercial (Barceló i Folch, 1976). D’aquesta manera s’ha anat mantenint el caràcter agrícola de 
la regió fins a mitjans del segle XX (Pastor, 1977). 

A partir de llavors, l’arribada del turisme de massa va comportar una sèrie de canvis socials i 
econòmics que defineixen un nou model territorial (Seguí, 2006). Així doncs, la població dedicada al 
sector agrari va anar minvant donant pas al predomini d’una economia terciaritzada. En 
conseqüència, la Colònia es va transformant en una zona d’estiueig i d’oci. 

Aquest canvi d’ús, entre d’altres factors, expliquen l’assentament de les noves zones residencials 
costaneres de S’Estanyol, Montferrutx, Betlem i Sant Pere (Barceló i Folch, 1976). 

b. L’evolució del turisme de massa de Mallorca 

Per entendre l’evolució urbana de la regió litoral d’Artà cal fer referència al desenvolupament del 
turisme de massa de Mallorca. Artà, tot i no ser una de les regions litorals més transformades 
urbanísticament, si que ha vist com el turisme ha definit la seva funció residencial. 

A nivell general, a partir de la II Guerra Mundial es produeixen tot una sèrie de canvis radicals que 
generen un nou món dins el turisme i una important activitat econòmica (Seguí, 2006). Alguns 
d’aquests canvis es produeixen a partir del desenvolupament del transport individual i col·lectiu, 
l’augment de la renta familiar, canvis socials i laborals i el desig de trencar amb la quotidianitat de la 
vida urbana (Salvà, 1998). A més, a Mallorca, els factors naturals com el clima i el paisatge fan que 

                                                           
1
 Vivers: Monuments que daten dels inicis del segle XX. Ubicats a la vora de la mar i construïts amb pedra i marès amb la 

finalitat de conservar fresc el peix recol·lectat el mateix dia. 
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sigui un dels millors destins per començar la promoció del turisme de massa. Així doncs, a partir del 
1965, any en què es supera el milió de turistes, es diu que comença el turisme de massa (Seguí, 
2006). A conseqüència, les Illes Balears entren dins la dinàmica de la globalització capitalista que es 
fa evident a partir de l’increment desmesurat de la superfície de sòl artificialitzat per urbanitzacions, 
infraestructures, pedreres, etc (Murray, Blázquez i Rullan 2010). 

A grans trets, la tendència creixent de l’arribada dels turistes només és interromput per períodes de 
recessió econòmica. Així es defineixen tres booms turístics (Rullan, 1998): 

El Primer Boom Turístic (1960 - 1973) 

Com a conseqüència d’aquesta primera explosió turística es comencen a desenvolupar les primeres 
zones turístiques intensives al litoral. Això va permetre el creixement del sector de la construcció per 
dos factors. Per una banda, per la construcció dels nous establiments hotelers. I, d’altra banda, per 
fer front a la nova demanda d’allotjaments a les zones turístiques i a Palma, per acollir els 
mallorquins dels pobles i els immigrants que arribaven (Seguí, 2006). 

Durant aquest període el creixement de la demanda i de l’oferta turística va ser realment 
espectacular (Barceló, 2000). L’increment de turistes a les Balears, així com el nombre de llits 
turístics, registrats entre els 1965 i 1973, són una evidència del fort impacte que això genera sobre el 
territori. Es passa així de 1.155.550 turistes a nivell insular i de 72.550 llits turístics, l’any 1965, a 
4.310.595 turistes i 266.198 llits turístics, l’any 1973 (Seguí, 2006).  

Entre 1956 i 1973 la superfície urbana de les illes Balears es va multiplicar per dos, passant de 56,55 a 
119,5 km2. (Rullan, 2007). Amb això es pot afirmar que la intensificació del sòl en aquest moment es 
fa com diu Barceló, sense ordre ni concert (Barceló, 2000). 

La crisi econòmica de 1973 suposà la fi d’aquest període d’expansió acabant així amb el primer boom 
turístic. Els anys posteriors, marcats per l’estancament i les dificultats econòmiques van comportar el 
tancament dels establiments més dèbils i no va ser fins a partir de l’any 1980 quan l’arribada de 
turistes començà a remuntar (Seguí, 2006). 

El Segon Boom Turístic (1975 - 1990) 

Canvis com l’augment dels salaris, el cost del transport i l’entrada d’Espanya a la Unió Europea l’any 
1986, van repercutir sobre l’augment dels preus turístics comportant un nou model de turisme. 
D’aquesta manera, les Balears va deixar de ser un destí barat i, com a conseqüència, els gustos dels 
clients van canviar. En aquest moment, a partir dels anys 80, és quan comença a proliferar la 
construcció dels apartaments turístics com a alternativa més econòmica al model d’allotjament 
hoteler. Aquesta nova modalitat d’allotjament afavoreix l’arribada del turisme familiar, sobretot 
d’origen britànic, i marca l’inici del segon boom turístic. (Seguí, 2006).  

Aquest segon boom, caracteritzat per la urbanització extensiva en forma d’apartaments, permet la 
creació de noves zones turístiques i l’expansió de les zones inicials (Rullan, 1998). Es passa així de 
4.144.713 turistes a nivell Insular i 273.903 llits turístics l’any 1975 a 6.455.998 turistes i 488.590 llits 
turístics l’any 1990. (Seguí, 2006).  

Endemés, com demostra Binimelis, 2006, durant la dècada dels 80 va ser quan el procés de canvi de 
l’espai rural de Mallorca va viure el seu període més intens, a causa de la transformació de les 
parcel·les d’ús agrari a ús residencial i de lleure. 

Com explica Seguí, 2006, la falta del planejament urbanístic donava peu a la construcció de noves 
urbanitzacions. A partir del creixement urbanístic descontrolat sorgeixen un conjunt de problemes 
d’espai, aigua i energia que provoquen un fort impacte sobre el medi ambient. Com a protesta per la 
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mala gestió dels recursos les campanyes organitzades per el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa (GOB) van pressionar per aconseguir, l’any 1991, l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals  
(Rullan, 2007). 

Simultàniament, a finals de la dècada dels 90, la baixada de la demanda al mateix temps que 
s’incrementa l’oferta d’establiments turístics, com a conseqüència de l’eufòria inversora, provoca la 
crisi que marca el final del segon boom turístic. (Lluch, 1997). L’afectació sobre la demanda turística 
és a raó de la guerra del Golf, ja que la major part dels turistes eren de procedència britànica, 
després dels alemanys. A més a més, les noves exigències dels turistes en termes de qualitat 
ambiental i paisatge van fer que els turistes es desviessin a altres indrets de la Mediterrània i del 
Carib, on s’ofereix un paisatge més respectat (Sastre, 1997). 

El Tercer Boom Turístic (1990 - actualitat) 

Una vegada superat l’estancament econòmic provocat per la guerra del Golf Pèrsic de 1991 s’inicia 
l’etapa del tercer boom turístic (Rullan, 1998).  

A la dècada dels 90 la transició de l’economia fordista a postfordista comporta uns canvis socials i 
econòmics. Es desenvolupen nous models turístics per donar resposta a les demandes d’oci, temps 
lliure i vacances de la societat postfordista (Salvà, 1998). 

Les noves demandes turístiques rebutgen l’impacte ambiental i la degradació urbana que ha causat 
el turisme fordista. (Salvà, 1998). Es reprèn un nou creixement econòmic basat en el turisme 
residencial mitjançant l’adquisició de segones residències per part d’estrangers. Així com també 
agafen importància activitats com el turisme verd, el turisme rural i l’agroturisme (Salvà, 1998). El 
resultat d’aquest canvi en la demanda turística comporta un increment de l’artificialització del sòl. 
Tant és el cas que durant el període 1973 i 2000 el sòl artificialitzat va créixer com mai ho havia fet 
abans. A Mallorca l’any 2000 la superfície artificial cobria unes 19.740 Ha, el que implicava un 
increment de 10.160 Ha respecte l’any 1973 (Murray, Blázquez i Rullan 2010). 

A conseqüència d’això, es fa evident el procés generalitzat de la rururbanització de tot el territori 
illenc. El fort creixement urbanístic de l’espai rural i litoral dels anys 80 i 90 (Binimelis i Ordinas 2012), 
juntament amb les noves formes de mobilitat i la millora de l’accessibilitat i les infraestructures 
viàries, contribueixen a la transformació del paisatge humà i natural per tal de convertir-lo en 
l’escenari ideal per atendre la demanda del nou turisme residencial (Aledo, Mazón i Mantecón 2008).  

Un nou model de turisme que transforma les zones residencials, tant urbanes com rurals,  en espais 
turístics. Es defineixen així zones on la turistització residencial converteix el dret a l’habitatge en un 
producte per satisfer la demanda del visitant. A raó d’això, es generen nous conflictes urbans entre la 
població resident i els turistes, s’incrementa la sensació de saturació i l’impacte sobre el territori és 
més gran.  

En definitiva, aquest tercer boom, que encara no mostra símptomes d’esgotament, s’ha saldat amb 
14.010.682 de turistes a nivell insular, l’any 2015 (Agència de Turisme de les Balears). I es preveu que 
aquest any 2016 el nombre d’arribada de turistes segueixi creixent (Magro, 20162). 

Autors com Pons, 2011, posen fi al tercer període d’explosió coincident amb la crisi del 2008. 
D’altres, com Andreu (et al 2003), introdueixen a partir del 2001 l’inici d’un quart Boom turístic 
definit per la gasificació de l’atmosfera a causa de la contaminació que genera la pressió humana 
sobre el territori. Una contaminació alimentada per un model econòmic insostenible a causa del 
continu creixement del nombre de turistes a les Balears. Però el que realment defineix aquest tercer 

                                                           
2 Magro, A. «Todas las plazas turísticas de Mallorca, vendidas en agosto».  Diario de Mallorca (14 d’agost de 2016). 
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boom és la transformació de l’espai residencial a l’ús turístic. Un nou model de turistització 
residencial que tot i els impactes demogràfics, econòmics, polítics i culturals que ocasiona sobre la 
població té el recolzament de la societat. Seguidament es fa una descripció d’aquest nou model de 
turistització residencial i les seves conseqüències.  

c. La turistització residencial del tercer boom turístic  

El turisme residencial del model postfordista, es configura com una alternativa més poderosa al 
turisme industrial de paquets d’hotel, sol i platja.  Així doncs, el turisme residencial, considerat com 
un dels impulsos del creixement econòmic del segon i tercer boom turístic, ha estat un agent 
principal del canvi social i cultural de la regió mediterrània (Aledo, 2008). 

Fent referència als usuaris d’aquesta modalitat turística se’n poden diferenciar dos tipus: el 
residencialista, que passa més de 6 mesos a l’any a la seva segona residència, i l’estiuejant 
residencial, usuaris d’habitatges turístic-residencials que només fan ús de la vivenda per vacances 
(Aledo, Mazón i Mantecón 2008). 

Per una banda, els residencialistes tenen un perfil protagonitzat per jubilats que busquen nous 
assentaments a climes més càlids i benignes per poder gaudir d’una millor qualitat de vida 
quotidiana. 

D’altra banda, la demanda dels estiuejants residencials creix a raó de la fragmentació dels temps 
vacacionals. D’aquesta manera, les zones urbanes, rurals i litorals, es veuen afavorides pel turisme 
d’estades curtes (Hiernaux, 2014). Així mateix, cal afegir que l’escenari econòmic marcat per la 
globalització i la competència internacional del sector turístic, junt amb les noves tecnologies i les 
xarxes socials aplicades a les activitats turístiques, resulten de l’aparició d’un turista molt més 
exigent, més autònom a l’hora de confeccionar els seus viatges i més interessat en la recerca 
d’experiències enriquidores.  

Aquest canvi en el comportament del turista afavoreix el desenvolupament d’una modalitat turística 
que fa uns anys era pràcticament desconeguda per la gran majoria de la població, el lloguer 
d’habitatges turístics. Aquesta modalitat ha anat creixent amb tanta força que ha arribat a 
transformar espais residencials en espais turístics. Fem referència així a la “turistització residencial” 
de diferents espais urbans que fins ara havien estat d’ús exclusiu dels residents de “tota la vida”. És a 
dir, la proliferació dels habitatges turístics converteixen aquests espais residencials en espais de gran 
afluència turística.   

Tant és el cas que el continu creixent del nombre d’habitatges turístics ha arribat a superar l’oferta 
hotelera (Pallicer, 20163). Així mateix, els principals factors que han alimentat la proliferació 
d’aquesta modalitat turística i han generat la consegüent turistització dels espais residencials són 
varis. Per una banda, la crisi econòmica de 2008 ha conduit a molts propietaris endeutats i, sobretot 
a empreses immobiliàries, a obtenir unes rendes turístiques a partir del lloguer d’aquests habitatges. 
D’altra banda, la gran afluència de turistes que incrementa l’ús d’aquesta modalitat d’allotjament 
respon, en part, als efectes de les primaveres àrabs. Els conflictes d’aquests països, així com els atacs 
terroristes sobre diferents països europeus, han fet desviar els fluxos turístics cap a destins més 
segurs com és el cas de les Illes Balears.  

Però el que verdaderament explica l’actual boom en el sector de la comercialització d’habitatges 
turístics són els portals digitals com Airbnb o ebooking. Els quals fan d’aparador entre els anunciants i 
els demandats.  

                                                           
3 Pallicer, M. «El lloguer vacacional: un torrent desbordat». Tot inclòs: Danys i conseqüències del turisem a les nostres illes. 

Mallorca: Estiu 2016, (3), p.9. 



La turistització residencial de la regió litoral d’Artà 

9 
 

Respecta a Airbnb cal comentar que és una empresa fundada l’any 2008 per dos joves nord-
americans, Brian Chesky i Joe Gebbia, i es basa en el principi que regeix l’economia col·laborativa. 
Van tenir la idea d’oferir dos llits inflables dins del seu mateix apartament per així poder pagar el 
lloguer. D’aquesta manera, pel fet de compartir casa es podien estalvia despeses.  

Com ja s’ha comentat, a causa de la recessió econòmica mundial, aquesta idea posa solució al 
problema econòmic de moltes famílies. A conseqüència, l’empresa Airbnb s’expandeix a nivell 
mundial i es converteix en una multinacional que actualment disposa de més de dos milions 
d’allotjaments a 34.000 localitats de 191 països. A més, genera més beneficis que la major cadena 
hotelera del món, Marriot (Cócola, 2016). 

Però el problema apareix quan canvia el principi pel qual es va fundar l’empresa. És a dir, la idea 
d’uns valors positius basats en una economia col·laborativa es converteix en un negoci a causa de la 
proliferació d’apartaments turístics. Així, el canvi del client a un perfil més professional genera una 
sèrie de conflictes tant a nivell social com espacial. I el que és més alertant és que gran part 
d’aquesta oferta treballa fora de la legalitat. Per tant, la falta de regulació i control d’aquests 
habitatges incrementa els impactes que causa la turistització dels espais residencials. És a dir, 
s’intensifiquen els canvis socials i espacials que causa la pressió turística sobre la població resident 
“de tota la vida”. 

Parant atenció a la Llei del Turisme de les Illes Balears, 8/2012 de 19 de juliol, es defineix què són les 
empreses comercialitzadores d’estades turístiques en habitatges: 

“Són empreses comercialitzadores d'estades turístiques en habitatges les persones físiques o 
jurídiques que comercialitzen l'ús d'habitatges que, tenint la disposició i la configuració d'un 
habitatge unifamiliar aïllat o aparellat, en principi ideat per a ús residencial, presten serveis 
d'allotjament turístic que s'alterna amb l'ús propi i residencial que té l'habitatge en les condicions 
establertes en aquesta llei i en les disposicions que la despleguin”.4 
 
D'aquesta manera la Llei de Turisme admet la possibilitat que el servei d’allotjament turístic ofert als 
turistes pugui ser prestat en edificis d’ús residencial. No obstant això, s’apliquen una sèrie de 
condicions i requisits sobre aquests habitatges (Blasco, 2015):  
 
- L’habitatge ha de ser aïllat o aparellat.  
- El lloguer ha de ser de la totalitat de l'habitatge i no d'una part. El termini màxim del lloguer està 

limitat a dos mesos. 
- S’han d’oferir diferents serveis turístics, com per exemple el de neteja periòdica, roba de llit i 

llenceria, manteniment de les instal·lacions, etc.  
- L'empresari ha de presentar la declaració responsable d'inici d'activitat turística o ha de 

subscriure una pòlissa d'assegurança. 
 
Amb la finalitat de regular i controlar el lloguer turístic de les Balears s’està aplicant una reforma a la 
Llei Turística. Biel Barceló, vicepresident del Govern i conseller de Turisme, informà al Diario de 
Mallorca que “a finals d’estiu s’espera tenir una proposta, per posteriorment tramitar-la en el 
Parlament i que entri en vigor l’any 2017” (Europa press5).  

A través d’aquesta reforma el Consell de Mallorca decidirà les zones concretes de l’illa en les que els 
propietaris d’immobles puguin llogar a turistes. A més, el govern està estudiant la possibilitat 

                                                           
4
 Article 49 de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, 19 de juliol. 

5
 Europa press. «Biel Barceló prevé que la regulación del alquiler turístico entre en vigor el año que viene».  Diario de 

Mallorca (10 de juny de 2016).   
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d’incloure les vivendes plurifamiliars dins el grup d’habitatges turístics6. L’admissió d’aquesta  
possibilitat, com explica Blasco, 2015, suposaria una sèrie d’inconvenients que afectarien 
directament sobre el model turístic de les Illes, la pèrdua de qualitat i de seguretat en la prestació 
dels serveis turístics, un augment inassolible del nombre total de places turístiques a les Illes, 
l’economia submergida i la planificació turística i territorial.  

No obstant això, mentre no s’apliquin mesures al respecte, el nombre d’habitatges turístics anirà 
creixent. Actualment, aquesta modalitat està absolutament generalitzada a les Illes i en molts casos 
els habitatges no estan donats d’alta davant l’administració o incompleixen la prohibició d’allotjar 
turistes en pisos d’edificis plurifamiliars (Blasco, 2015).  

A nivell general, l’extrema concentració dels allotjaments turístics  en vivendes de determinats barris 
i ciutats ha incrementat el problema al qual van fer front els dos joves fundadors d’Airbnb. A causa 
d’això, la transformació social i residencial d’aquestes localitats cada vegada es fa més evident. Per 
tant, la falta de regulació dels habitatges turístics, deixa interpretar el turisme com un element 
generador de processos de gentrificació, derivats de: 

- L’increment del preu del metre quadrat a causa de l’augment de la densitat de pisos turístics 
i la disminució de l’oferta pel seu ús residencial. 

- Canvi d’activitat comercial: es substitueix el comerç tradicional per establiments destinats a 
satisfer la demanda del turista. 

- Desigualtat social generada per la diferència de poder adquisitiu entre visitants i residents. 
- Conflictes urbans quan els turistes dominen l’espai quotidià dels residents. 
- Assetjament immobiliari amb la finalitat de reconvertir vivendes en allotjaments per a 

turistes. 
- Mercats que es converteixen en atraccions turístiques, etc. 

Tots aquest problemes causen la gentrificació. És a dir, provoquen el desplaçament dels residents 
originaris cap a altres indrets per estar els seus barris per sobre de les seves possibilitats (Cócola, 
2015).  

Tot seguit es dur a terme l’anàlisi regional del litoral d’Artà per conèixer l’evolució urbana i el 
comportament de la població que defineixen la zona residencial. Paral·lelament s’estudia el conjunt 
del producte turístic per veure l’impacte del nou model de turistització residencial sobre la regió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Adrover, M. «El Consell asume la decisión de elegir las zonas aptas para el alquiler turístico».  Diario de Mallorca (26 

d’agost de 2016). 
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6- DISCUSSIÓ I RESULTATS 

El conjunt de mapes i gràfics que s’han elaborat a partir de la recopilació de dades i el treball de 
camp permeten analitzar la regió del litoral artanenc de forma clara i concisa.  

Dit això passem a estudiar els diferents factors que defineixen la regió d’estudi i la seva relació amb 
l’activitat turística. Primerament es farà un breu anàlisi del comportament de la població sobre el 
territori, al mateix temps que s’estudia la transformació i evolució urbana. Posteriorment, 
s’analitzaran els recursos turístics, així com les infraestructures i els serveis dels diferents nuclis. 
L’anàlisi d’aquests factors ens donarà una visió de conjunt per entendre el comportament del 
turisme i la seva afectació sobre la regió objecte d’estudi. 

6.1 Evolució i estructura de la població  

La població de l’Illa de Mallorca, igual que altres societats, s’ha vist afectada per el desenvolupament 
de l’activitat turística. Tot i que el turisme no ha estat l’únic factor que ha condicionat l’evolució de la 
població, si que ho ha fet amb molta importància (Fullana, 2005). 

El canvi de model socioeconòmic de l’illa ha creat una redistribució demogràfica interior i corrents 
migratoris cap als municipis turístics que han modificat de manera espectacular la seva importància 
demogràfica (Lluch, 1997). Però en el cas de la Colònia de Sant Pere el comportament de la població 
no és propi dels nuclis del litoral, sinó al contrari.  

El poble de la Colònia es pot incloure dins la descripció que fa Binimelis, 2006, del rera-país costaner 
situat entre les carenes de les Serres de Llevant i les urbanitzacions del litoral. Es defineix així una 
àrea amb una economia bàsicament agrària, amb zona de marina i un gran valor paisatgístic, que ha 
evolucionat de la mateixa manera que ho han fet els pobles de l’interior de l’illa (Barceló, 1976). 

Quan es va fundar la Colònia de Sant Pere l’any 1880, s’hi van establir 108 famílies. A mitjans segle 
XIX, en concret l’any 1940, la població era de 248 habitants (Barceló, 1976). Posteriorment, com es 
mostra a la taula 1, el registre poblacional de les següents dècades va anar descendint passant a tenir 
221 habitants l’any 1950, 197 l’any 1960 i 172 l’any 1970. (Vegeu taula 1). 

 

 COLÒNIA DE SANT PERE 1940 1950 1960 1970 

Habitants  248 221 197 172 

       

Habitatges agrupades  68 75   

Habitatges disseminat   28 41   

Taula 1: Relació entre el nombre d'habitants i habitatges (1940 - 1970). Elaboració pròpia. Font: Barceló 1976. 

 

Tot i la persistència del model tradicional, de predomini agrari, la dècada dels 50 representa una 
etapa transitòria amb efectes territorials importants. La Colònia de Sant Pere, igual que  molts nuclis 
de l’interior, registrava una disminució de la població a causa de la primera pèrdua de població activa 
agrària, amb un flux de treballadors que va del camp a altres sectors i un èxode rural cap a les zones 
urbanes més dinàmiques (Binimelis i Ordinas, 2012). 

A partir dels anys 70 hi ha un canvi en el comportament de la població que està relacionat amb 
l’evolució urbana de les posteriors dècades. Es passa així d’una població amb caràcter agrícola a una 
de tipus turística residencial i de segones residències. Durant el primer i segon boom turístic, 
l’expansió urbana generada a partir de la construcció de les segones residències sorgeix per cobrir les 
necessitats d’oci i estiueig tant dels mateixos artanencs com dels estrangers.  
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Segons el padró 2015 de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, el total de la població registrada al 
terme municipal d’Artà és de 7.381 hab. El conjunt dels nuclis urbans del litoral del municipi (Colònia 
de Sant Pere, Montferrutx, S’Estanyol i Betlem), concentren el 10,5% del total de la població 
municipal. D’aquesta manera, la Colònia de Sant Pere, amb una població resident de 533 habitants 
l’any 2015, té la funció de ser el segon centre i nucli de població més important, després d’Artà 
(Vegeu figura 2). 

El gràfic de la figura 2 mostra l’evolució de la població entre l’any 2000 i 2015 dels nuclis costaners 
del municipi d’Artà. Podem observar que aquest període ve marcat per la tendència creixent de la 
població fins a l’any 2009, quan s’estabilitza a causa de la crisi econòmica global. I posteriorment, a 
partir del 2012, la població d’aquests nuclis tendeix a davallar. 

El pes demogràfic de la Colònia de Sant Pere és major que el de la resta d’urbanitzacions. L’origen del 
nucli de la Colònia i la seva evolució urbana expliquen perquè la major part de la població es 
concentra en ell. Per contra, la baixa densitat de les urbanitzacions del voltant responen al seu 
caràcter exclusiu d’ús residencial i de segones residències. (Vegeu figura 2). 

 

 

Figura 2: Gràfic evolució de la Població (2000 – 2015). Elaboració pròpia. Font: Dades estadístiques cedides per © Institut 
d’Estadística de les Illes Balears. 

 

La següent taula 2 fa referència a l’estructura de la població per grans grups d’edat. En termes 
generals, el grup de població d’adults (de 16 a 65 anys) del conjunt dels nuclis, representa 
aproximadament el 65% del total.  

Cal destacar també l’estructura i la dinàmica de la població de Betlem. La tendència a envellir 
d’aquest nucli, juntament amb l’elevat percentatge de residents d’origen estranger, reflecteixen 
l’impacte del turisme residencial de la dècada dels 90. Un turisme predominat pels migrants jubilats 
que busquen un nou estil de vida a través de l’adquisició d’una segona residència (Salvà, 2011). 
(vegeu taula 2 i figura 3). 

Atenent a Salvà, 2011, el comportament de la població de Betlem es pot relacionar amb la definició 
que fa sobre l’evolució del cicle de vida dels turistes: Les persones que prèviament van ser turistes 
d’allotjament hoteler es transformen en turistes residencials a través de l’adquisició de segones 
residències temporals i/o permanents en el moment de la seva jubilació. 
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  ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER GRAN GRUP D'EDAT (2015) 

Total edats menys de 16  (%) 16-64 anys (%) 65 o més (%) 

Colònia de Sant Pere 533 88 17 350 66 95 18 

Urb. Montferrutx 134 32 24 78 58 24 18 

Urb. s'Estanyol 29 6 21 20 69 3 10 

Urb. Betlem 84 11 13 52 62 21 25 

Taula 2: Estructura de la població per gran grup d’edat. Elaboració pròpia. Font: Dades cedides per © Institut d’Estadística 
de les Illes Balears. 

 

La figura 3 mostra el percentatge de població espanyola i estrangera sobre el total de cada un dels 
nuclis. Es compara aquest valor per períodes de 5 anys entre el 2000 i 2015. A més, cal especificar 
que la majoria dels residents estrangers són de nacionalitat francesa, alemanya i anglesa.  

D’altra banda, un factor que també influeix sobre el creixement de la població estrangera és 
l’ampliació del port esportiu de la Colònia l’any 2001. Així mateix, el grup d’estrangers de la Colònia 
l’any 2000 només representava un 10% sobre el total. Amb els anys, i coincidint amb les noves 
instal·lacions portuàries, aquest grup creix fins arribar a ser del 30% l’any 2010. (Vegeu figura 3). 

Com s’ha fet referència anteriorment, ens trobem amb l’important pes que té la població estrangera 
dins la urbanització de Betlem. Aquest grup, tot i que ha arribat a representar el 64% del total de la 
població l’any 2010, actualment forma el 49%. (Vegeu figura 3). 

 

 

Figura 3: Gràfic del percentatge de població espanyola i estrangera sobre el total de població de cada nucli (2000 - 2015). 
Elaboració pròpia. Font: Dades estadístiques cedides per © Institut d’Estadística de les Illes Balears. 

 

El turisme residencial i l’ús dels principals recursos turístics marquen l’estacionalitat d’aquests nuclis 
costaners. A conseqüència d’aquesta estacionalitat la població censada és molt inferior a la població 
real que hi pot haver durant els mesos d’estiu.  
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En el cas de la Colònia de Sant Pere, els 533 habitants empadronats el 2015, registren un lleuger 
augment durant els caps de setmana i, sobretot, durant els mesos d’estiu. És en plena temporada 
alta, entre els mesos d’abril a octubre, quan es poden arribar a concentrar més de 3.250 habitants. 
L’impacte d’aquesta estacionalitat provoca greus desajustaments entre serveis i usuaris, al mateix 
temps que afecta negativament sobre l’economia local (Aledo, 2008). 

6.2 Desenvolupament urbà dels nuclis del litoral d’Artà 

Les dues característiques fonamentals del territori actual de les illes són la macrocefàlia de Palma i el 
fort procés de litoralització que afecta a les costes insulars amb una ocupació abusiva per les 
urbanitzacions extensives (Benítez i Ginard, 1994). Tot i que Pons, 2005, defineix el procés 
d’urbanització del litoral com la ciutat turística costanera, Palma no deixa de considerar-se com una 
ciutat macrocefàlica, per concentrar en ella més de la meitat de la població i la majoria 
d’equipaments i serveis.   

Atenent a la ciutat turística costanera de Pons, 2005, la qual només s’interromp pels espais naturals 
protegits o per àrees de difícil accés, ens trobem amb la regió d’estudi. Com a resultat del primer 
boom turístic, entre els espais naturals de Sa Canova, es Canons i es Caló, apareixen les 
urbanitzacions de S’Estanyol, Montferrutx, i el conjunt de Betlem i Sant Pere.  

Lluny dels complexes hotelers, com el de la Platja de Palma i Magaluf, que defineixen el primer boom 
turístic, el litoral d’Artà es caracteritza per convertir-se en una zona residencial, d’oci i d’estiueig a 
demanda dels mateixos artanencs i posteriorment per part d’estrangers. (Pons, Rullan i Murray, 
2014; Lluch, 1997).  

El gràfic de la figura 4 mostra la relació entre el nombre d’edificacions i el seu any de construcció. A 
través d’aquesta figura, al mateix temps que s’observen els mapes d’evolució urbana dels nuclis de la 
regió, podem veure per una banda, com la Colònia experimenta el seu major creixement urbanístic 
durant els anys 60 i, es projecte al mateix temps, la urbanització Montferrutx per seguir la trama 
d’aquest (Vegeu figures 5, 6 i 7). D’altra banda, les urbanitzacions de S’Estanyol i Betlem, tot i 
planificar-se entre els anys 60 i 70, no experimenten un fort creixement urbanístic fins a la dècada 
dels 80, coincidint amb el segon Boom turístic.  

 

 

Figura 4: Gràfic de l’evolució urbana dels nuclis costaners d’Artà. Relació entre el nombre d’edificacions i els anys de 
construcció. Elaboració pròpia. Font: Dades del cadastre cedides per © DG Cadastre. 
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Analitzant les vivendes, a través del cens de població 2001, de l’Institut d’Estadística de les Illes 
Balears, s’obté el nombre d’edificacions de cada nucli segons el seu ús principal o secundari. La taula 
3 ens confirma les hipòtesis que ens plantegem des del principi del predomini de la funció residencial 
i la regió destinada a zona d’estiueig i oci mitjançant les segones residències (Vegeu taula 3). 

 

Nuclis Total vivendes  
familiars 

Vivendes 
principals 

Vivendes 
secundaries 

Colònia de Sant Pere 546 158 388 

Urb. Montferrutx 139 23 116 

Urb. s'Estanyol 53 7 46 

Urb. Betlem 353 22 331 

    

Taula 3: Vivendes familiars, principals i secundàries dels nuclis costaners d’Artà. Elaboració pròpia. Font: Dades del cens de 
població i vivenda 2001 cedides per © Institut d’Estadística de les Illes Balears. 

 

Així doncs, a partir de la taula 3 podem veure com les residències secundàries predominen per sobre 
les principals. Aquest fet s’intensifica a les zones residencials de Betlem i S’Estanyol. Zones que pel 
seu caràcter exclusivament residencial, amb una tipologia d’edificació principalment aïllada afavoreix 
l’ús de les vivendes com a secundàries i no principals. A més a més, cal afegir en aquest factor 
l’accessibilitat a la zona des del nucli d’Artà, només per un vial, i la falta d’equipaments i serveis 
públics d’aquestes urbanitzacions.  

L’evolució urbana de la Colònia de Sant Pere 

Les Normes Subsidiàries vigents d’Artà són les aprovades definitivament per la CIOTUPH7 en data 28 
de maig de 2010. 

El nucli urbà de la Colònia de Sant Pere, fundat l’any 1880 per els germans Homar, segueix una 
estructura urbana quadricular amb la plaça i l’església al centre.  

L’any 1950 la Colònia estava formada per 68 edificacions agrupades i 28 en disseminat. L’any 1960 el 
nombre va augmentar fins a tenir 75 edificacions agrupades i 41 en disseminat. Al 1970 el creixement 
encara va ser més considerable a causa de la constant edificació de vivendes residencials, tant en el 
nucli urbà com als voltants (Barceló, 1976). (Vegeu taula 1 i figura 5). 

Si relacionem el comportament de la població i el desenvolupament urbanístic observem que, entre 
el període 1940 i 1970, la població de la Colònia  evoluciona inversament a com ho fan les 
edificacions. És a dir, durant aquest període la població tendeix a disminuir i, per contra, augmenta el 
nombre d’edificacions. Aquest fenomen explica el canvi de model econòmic passant del predomini 
del sector agrari a la terciarització econòmica. Una terciarització que comporta el desplaçament de la 
població cap a indrets més turístics, al mateix temps que transforma la Colònia en un espai d’estiueig 
i d’oci, amb l’expansió urbana a partir de la construcció de noves residències secundàries. 

 

 

 

                                                           
7
 CIATUPH: Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. 
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Actualment, com es pot observar a través del mapa de la figura 5, la trama urbana de la Colònia està 
consolidada al 70% amb 546 vivendes. A diferència dels altres nuclis són pocs els solars que queden 
vacants (Vegeu taula 3).  

La Urbanització de Montferrutx 

La urbanització costanera de Montferrutx es desenvolupa a partir del Pla General Parcial de la 
Colònia de Sant Pere (sector 26), aprovat definitivament el 18 de desembre de 1963 i recollit i 
classificat com a sòl urbà pel “Plan General de Extensión de la Colonia de San Pedro”, aprovat 
definitivament el 21 de març de 1973.  

Montferrutx s’ha desenvolupat conservant la continuïtat de la trama que segueix el nucli de la 
Colònia de Sant Pere. A través del mapa de la figura 5 podem veure com la connexió entre els dos 
nuclis es fa per la part més propera a la mar (Vegeu figura 5). Aquesta connexió permet considerar 
tot el conjunt urbanístic de forma unitària, i per tant, es comparteixen així les infraestructures, 
equipament i zones verdes. 

La Urbanització de Betlem 

La possessió de Betlem es troba ubicada entre es comellar des Cocons i ca los Cans. Dins d’aquesta 
possessió s’hi localitzen les urbanitzacions de Betlem i Sant Pere. Aquestes dues urbanitzacions es 
van desenvolupar per separat però físicament estan juntes i, per tant, el conjunt de les dues es 
considera com la zona residencial de Betlem.  

La urbanització de Betlem es va crear a partir del Pla Parcial de la finca Betlem, aprovat 
definitivament el 27 de juny de 1965. Pel que fa a la urbanització de Sant Pere, aquesta es va 
desenvolupar a partir del Pla Parcial de part del predio Betlem (sector 24), el qual va ser aprovat 

Figura 5: Mapa evolució urbana de la Colònia de Sant Pere i Montferrutx. Elaboració pròpia. Fonts 
cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedides per © DG Cadastre. 
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definitivament el 21 de desembre de 1965. El sòl urbà del conjunt de les dues urbanitzacions ocupa 
una extensió de 47,43 ha. (Ajuntament d’Artà, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Plans Parcials de la zona residencial Betlem no van preveure el servei de clavegueram en el 
moment d’urbanitzar. Les Normes Subsidiàries vigents d’Artà descriuen els Plans Especials (PE-4: 
Betlem i PE-5: Sant Pere) per dotar aquest conjunt d’urbanitzacions del servei d’evacuació d’aigües 
mitjançant clavegueram. Però actualment, aquest servei encara manca i, a més a més, l’ajuntament 
no es fa càrrec de la resta de serveis urbanístics com el manteniment de les zones verdes, xarxes 
vàries i instal·lacions, perquè aquests serveis es van executar d’acord amb les previsions del seu 
corresponent pla parcial (Ajuntament d’Artà, 2010). 

La tipologia d’edificació predominant són cases unifamiliars aïllades, de planta baixa i pis, construïdes 
dins parcel·les d’entre 800, 1.000 i 2.000 m2. També cal destacar la presència de grans complexes 
residencials que concentren un elevat nombre d’apartaments d’alta categoria. Les parcel·les 
edificades representen un 50% del total. Per tant, aquest nucli residencial no està consolidat en la 
seva totalitat per edificacions. Les raons que expliquen aquest percentatge de consolidació del sòl 
urbà són vàries. Per un costat, hi ha el factor de l’accessibilitat i la llunyania a la macrocefalia de 
Palma, ja que només es pot accedir a la urbanització per una via d’accés i la distància entre la capital i 
la regió és de més de 60km.  D’altra banda, l’arquitectura de les edificacions unifamiliars aïllades 
d’aquesta urbanització, juntament amb els seus paisatges i les vistes, donen valor a la zona i per tant, 
els preus dels immobles són molt elevats. Aquest fet ens explica el gran nombre de residents 
estrangers de la zona. Un grup que per tenir un poder adquisitiu més elevat es poden permetre el 
luxe de comprar una d’aquestes vivendes.  

 

Figura 6: Mapa evolució urbana de la urbanització de Betlem. Elaboració pròpia. Fonts 
cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedides per © DG Cadastre. 
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La Urbanització de S’Estanyol   

La urbanització costanera de S’Estanyol es va crear a partir del Pla Parcial San Pedro d’Artà – 
S’Estanyol, aprovat definitivament el 13 de gener de 1966, amb la posterior modificació aprovada 
definitivament el 28 d’abril de 1987. 

Aquesta urbanització, al ser desenvolupada a partir d’un Pla Parcial igual que la zona residencial de 
Betlem, no es van tenir en compte diferents serveis com el de clavegueram o el de manteniment de 
les zones verdes  (Ajuntament d’Artà, 2010). 

A partir de les Normes Subsidiàries d’Artà s’ha redactat el Pla Especial PE-3 per la totalitat del sòl 
urbà de S’Estanyol. Amb aquest Pla Especial s’han dut a terme les obres per dotat la urbanització del 
servei d’evacuació d’aigües mitjançant clavegueram, també, s’ha millorat la dotació de la xarxa de 
subministrament d’aigua en alguns trams i l’enllumenat públic existent.   

A la urbanització de S’Estanyol s’hi poden diferenciar dues tipologies. Al centre hi trobem edificació 
contínua i, perimetralment, l’edificació és aïllada. En els dos casos les edificacions són de planta baixa 
i pis. A més, com s’observa al mapa de la figura 7, les parcel·les edificades representen, 
aproximadament, un 35% del total del sòl urbà i aquestes tenen entre 200 i 400 m2, segons la zona. 
(Vegeu figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa evolució urbana de la urbanització S’Estanyol. Elaboració pròpia. Fonts 
cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedides per © DG Cadastre. 
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6.3 El producte turístic del litoral d’Artà  

El producte turístic articula els recursos turístics, les infraestructures i els serveis del territori. La 
combinació d’aquest factors marquen la qualitat del destí i, conseqüentment, el grau de 
sostenibilitat. (Andreu et al, 2005, p. 62). L’elecció del destí per part dels turistes estarà condicionat 
per la qualitat del producte. Per aquest motiu es fa necessari incorporar criteris de sostenibilitat en la 
gestió i planificació turística (Torres, 2012). 

Fent referència a la sostenibilitat turística val la pena esmentar la definició que en fa la Organització 
Mundial del Turisme:  

“El turisme que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i 
mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l’entorn i de les 
comunitats amfitriones.” 

Tot seguit es realitza l’anàlisi dels recursos turístics, les infraestructures i els serveis que componen el 
producte turístic de la regió d’estudi. Les dimensions d’aquest treball no ens permeten aprofundir en 
la mesura del grau de sostenibilitat turística de la regió. Però per contra, s’estudia la forma en com el 
turisme impacte sobre el territori i les conseqüències que aquest genera.  

6.3.1 Els recursos turístics 

Els recursos turístics els classifiquem segons el seu caràcter natural o històric i el valor d’aquests es 
converteix en un dels principals atractius turístics. Així doncs, el reclam turístic d’aquest espai 
afavoreix al desenvolupament del turisme i a la posterior transformació socioespacial dels nuclis. Els 
recursos naturals venen definits per el clima, la vegetació i la geomorfologia. Per contra, els  recursos 
històrics i monumentals expliquen el comportament de l’home sobre el territori. El conjunt d’aquests 
recursos, tant naturals com històrics, defineixen el caràcter de la regió i el seu paisatge. 

Tot seguit es fa referència als principals factors ambientals que converteixen la regió en punt 
d’atracció turística: 

Incidència del clima sobre les activitats turístiques 

Gómez, 1999, ens defineix el clima com un factor de localització turística a partir de la següent 
comparació: 

“El clima genera unes condicions ambientals que fan possible o impedeixen l’assentament 
humà. Fent referència al turisme com a activitat de l’home, llavors el clima també es 
converteix en factor de localització turística.” (Gómez, 1999). 

Tot i que el clima es considera més com un factor de localització, no deixa de ser un recurs turístic 
natural (Andreu et al, 2005). Com explica Gómez, B. 1999, el clima es converteix en un recurs turístic 
en el moment en què s’utilitza com a consum, és a dir, per satisfer les necessitats de la demanda.  

El clima mediterrani de les Balears es caracteritza pels estius secs i per les precipitacions intenses 
però de curta durada que es concentren a la tardor. La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 
16 i els 17 oC i les temperatures màximes mitjanes mensuals no superen els 35oC i no baixen dels 5 oC 
(Lluch, 1997). El registre de les precipitacions varia segons l’orografia de la zona. En el cas del litoral 
d’Artà la precipitació mitjana es troba entre els 500 - 600 mm anuals (Barceló, 1976; Lluch, 1997).  

Les característiques climàtiques, entre d’altres factors com el comportament de la demanda i l’oferta 
turística, expliquen l’estacionalitat de l’activitat turística de les Balears (Coll i Seguí, 2014). Coll i 
Seguí, 2013, classifica les activitats turístiques en funció de les condicions òptimes de temperatura 
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que necessita el cos humà per desenvolupar-les. D’aquesta manera, les altes temperatures dels 
mesos d’estiu són òptimes per la pràctica del turisme de sol i platja i el nàutic.  

L’orografia de la regió litoral d’Artà 

Pel que fa a la nostra localització geogràfica a nivell insular el clima té unes condicions òptimes pel 
desenvolupament del turisme de sol i platja. A escala local són altres els factors que expliquen el 
perquè del desenvolupament turístic. En el nostre cas, l’orografia i geologia de la zona són factors 
claus per entendre aquest desenvolupament ja que aquests fenòmens són els que han definit el 
paisatge de les platges i cales que actualment encara es conserven verges (Gómez, 1999). 

A més, els principals torrents de l’extrem més oriental es coneixen amb el nom de s’Estanyol, des 
Castellet, des Parral, Sa Jonquera i des Concos. La desembocadura d’aquests, dins la badia d’Alcúdia, 
ha permès que s’hi formin petites platges i cales com, per exemple, les conegudes ca los Camps o 
cala Mata, adequades per el bany (Ramis, 2007). I com a resultat, l’atractiu d’aquestes cales, són un 
dels principals reclams turístics que fan que cada estiu les visitin milers de banyistes.  

El paisatge  

A grans trets, podem dir que la vegetació és un factor que influeix sobre el paisatge i el paisatge és un 
recurs natural que treballa com atractiu turístic. Com a resultat, l’atractiu del paisatge dóna valor a 
l’espai-recurs turístic, afavorint així a incrementar la demanda (Gómez, 1999). 

El paisatge de la regió d’estudi conserva quasi a la seva totalitat el seu estat natural. Per una banda, 
la vall es caracteritza pels conreus d’ametllers, figueres i garrovers. Conreus delimitats dins parcel·les 
de reduïdes dimensions amb les tradicionals parets de pedra en sec. D’altra banda, el paisatge de 
muntanya es veu predominat per les grans extensions de càrritx, la presència de garballons i zones 
de garriga on abunden les mates, ullastres i clapes de pinars. També cal destacar el conreu d’olivera, 
el qual aprofita els pendents a partir de la construcció de marges de paret seca i, a més, la 
conservació de les cases de possessió ens deixen el record de la vida agrària tradicional. (Caldentey, 
2008). Per contra, el sistema dunar de la platja de Sa Canova trenca amb la continuïtat d’aquest 
paisatge per donar pas a una zona on la vegetació predominant està formada per comunitats 
arbustives baixes alternades amb densos boscos de pi blanc.  

6.4 Infraestructures de suport públic 

És imprescindible el coneixement dels recursos turístics per tal de poder desenvolupar projectes 
d’ordenació de l’activitat turística. En aquest aspecte, l’espai geogràfic es converteix en l’espai de 
demanda i consum per part del turisme. A raó d’això, deixant de banda els ja comentats recursos 
turístics, cal parar esment a les infraestructures i serveis que resulten de l’ocupació de l’home. La 
qualitat d’aquests elements geohumans, com els anomena Gómez, 1999, influeix també sobre el 
valor del destí turístic i són de gran importància alhora de promocionar i comercialitzar el producte 
turístic (Andreu et al, 2005, p. 62). 

Tot i que el conjunt de les infraestructures i equipaments donen servei a tota la població cal 
diferenciar entre les infraestructures de suport públic i les privades.  Ja que les públiques, 
competència de l’administració, expliquen el procés d’evolució urbana i, per contra, les 
infraestructures de suport privat són la base de la demanda turística.  

El sistema urbà de l’illa queda condicionat pel gran pes demogràfic i funcional de la capital. D’aquesta 
manera, la macrocefàlia de la ciutat es converteix en un punt de referència necessari per la gran 
concentració de serveis especialitzats i per la funció d’enllaç amb el continent. (Benítez i Ginard, 
1994). Fem referència així a les infraestructures aeroportuàries de l’Illa i a la xarxa viària. 
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6.4.1 L’aeroport de Son Sant Joan 

Una de les principals funcions de la macrocefàlia de Palma és que permet l’arribada dels turistes a 
través de les infraestructures aeroportuàries. L’aeroport de Son Sant Joan es va inaugurar l’any 1960 
per substituir el de Son Bonet. Es pot dir que la inauguració d’aquest coincideix amb l’inici del primer 
boom turístic. La tendència creixent de l’arribada dels turistes comporta l’ampliació de l’aeroport 
amb la construcció d’una nova pista l’any 1972 i l’inauguració d’una nova terminal l’any següent, 
1973 (Rullan, 2007). La connexió de les illes amb l’exterior i els 14 milions de turistes que han passat 
per les Illes aquest passat 2015, reflecteixen les grans dimensions que han de tenir les 
infraestructures aeroportuàries per poder fer front a la forta demanda concentrada en temporada 
alta (Seguí i Martínez, 2012). 

Així doncs, les infraestructures aeroportuàries formen un element essencial per entendre el 
desenvolupament del nou model de turistització residencial que està transformant el territori. Amb 
això podem dir que aquest nou model s’emmarca dins el creixement de la mobilitat de la població 
europea i l’alt índex d’accessibilitat de la majoria dels destins (Salvà, 1998). 

6.4.2 La xarxa viària  

La xarxa viària de l’Illa de Mallorca també ha estat objecte de reforma i d’ampliació per tal d’atendre 
la forta pressió turística de la temporada alta. D’aquesta manera, la xarxa de carreteres que uneix els 
diferents nuclis respon al sistema urbà que parteix de la macrocefàlia de Palma.  

Ha estat noticia al Diario de Mallorca8 que els 95.000 vehicles que circulen per les Balears aquest 
mesos d’estiu són un reflex de la forta pressió que causa el turisme sobre el territori. Aquest fet, el 
qual es repeteix cada estiu, ha estat la causa que ha conduit a millorar i adaptar  les infraestructures 
viàries. Un bon exemple d’aquest impacte són la construcció de la via cintura i les autopistes de 
l’aeroport, Palma-Inca i Palma-Manacor, a més de les millores a les carreteres secundàries (Seguí, 
2006). 

Les comunicacions de la Colònia de Sant Pere amb la resta de l’illa no són molt abundants i, en part, 
podem dir que  la xarxa viària del litoral d’Artà delimita la nostra àrea d’estudi. Des de la Colònia surt 
la carretera Ma-3331, la qual és un ramal de la que uneix Artà amb el Port d’Alcúdia (Ma-12). A més, 
per arribar a les Urbanitzacions de S’estanyol i Betlem només es pot fer des de les carreteres 
secundàries que surten de la Colònia. La resta de vies són camins sense asfaltar que arriben a les 
cases i possessions dels voltants. (Vegeu figura 1). 

L’efecte de les infraestructures viàries sobre el procés d’urbanització 

Les infraestructures viària incideixen directament sobre el procés d’urbanització de qualsevol indret 
(Pons, 2014). Aquest és un dels motius que expliquen que la regió d’estudi no s’hagi vist alterada per 
l’impacte dels grans complexes hotelers propis del primer boom turístic. Ja que el desenvolupament 
d’aquestes àrees s’han vist alimentades per la proximitat a la capital, com el cas de la Platja de Palma 
o Magaluf, o per la reducció espai - temps a través de les autopistes, com per exemple la zona 
turística d’Alcúdia (Pons, Rullan i Murray, 2014). Per contra, la baixa accessibilitat per arribar al litoral 
d’Artà, juntament amb la localització d’aquests nuclis, són factors que expliquen el predomini de la 
funció residencial a partir de segones residències.  

Transport públic col·lectiu versus transport privat 

El Pla de millora del transport regular en autobús de la comarca del Llevant de Mallorca permet el 
desplaçament entre els diferents nuclis del municipi i les ciutats principals. 

                                                           
8
 Magro, A. «Todas las plazas turísticas de Mallorca, vendidas en agosto».  Diario de Mallorca (14 d’agost de 2016). 
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Tot i les millores que ha dut a terme el Govern sobre el transport regular en autobús, la connexió 
entre Artà i els nuclis del litoral és bastant deficient (Sansó, 20149). El primer inconvenient en què ens 
trobem és que el servei d’autobús que cobreix la ruta entre els nuclis de la Colònia de Sant Pere, 
Montferrutx, S'Estanyol, Betlem i Artà és a demanda. És a dir, es requereix fer la reserva 
telefònicament el dia anterior al viatge. Un altre inconvenient és la freqüència horària, ja que no hi 
ha més de 4 sortides diàries per arribar a Artà. Com ens explica Maria Francisca Martí durant la seva 
entrevista, resident de la Colònia de Sant Pere, el transport públic per desplaçar-se entre la Colònia i 
Artà és bastant deficient. Si hom necessita arribar a Artà amb transport públic ho ha de preveure 
amb antelació telefonant a l’empresa de transports encarregada. Posteriorment, aquesta enviarà un 
taxi per cobrir la ruta a un import de 2 euros. 

En definitiva, ens trobem en què el conjunt d’aquest factors dificulta l’accés al litoral d’Artà 
mitjançant transport públic col·lectiu i, per contra, es potencia l’ús del transport privat. 

6.4.3 El port nàutic de la Colònia de Sant Pere 

Les instal·lacions portuàries de la Colònia les gestiona el 
Club Nàutic de Sant Pere des del 1968.  Actualment, 
l’aforament és de 308 amarres. Del total dels amarres 37 
són per embarcacions de 15 metres d’eslora, 23 són 
aptes per embarcacions de fins a 12 metres i els 248 
restants,  per les que tenen una eslora inferior a 12 
metres. Les instal·lacions ofereixen diferents serveis com 
el de  gasolinera, sales de reunions, escola de vela, 
vestuaris i dutxa, etc.  

Les següents imatges aèries mostren l’evolució del moll 
des del seu estat original fins a l’actualitat. Cada una 
d’aquestes remodelacions han comportat un seguit de 
canvis tant socials com espacials. De manera que:  

- La primera imatge de l’any 1968 coincideix amb 
el primer boom turístic. A través d’aquesta 
podem veure com la zona no es va veure 
alterada per la massificació turística. La trama 
urbana estava poc consolidada i les petites 
dimensions del moll només tenien capacitat 
per a 12 embarcacions.  

- L’any 1973 es van finalitzar les obres que van 
substituir l’embarcador per un dic més llarg i es 
va ampliar el varador. D’aquesta reforma en va 
resultar un mollet que tenia capacitat per 70 
embarcacions.  

- La imatge de l’any 1979 mostra la construcció 
de l’espigó que permet la conservació de la 
platja artificial de la cala de ca les Llisses.   

- Tot i les fortes contestacions ecologistes contra 
l’ampliació del moll, l’any 1997 es van 
començar les obres de l’actual port. Aquestes 

                                                           
9
Sansó, S. «El Govern aumenta las frecuencias de autobús para sustituir el tren-tram». Diario de Mallorca (31 de gener de 

2014). 

Figura 8: Representació de l’evolució del moll de la 
Colònia de Sant Pere a partir d’ortofotos. 
Elaboració pròpia. Font: Fotografies exposades al 
port nàutic Sant Pere. 
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es van finalitzar l’any 2001 i, al 2004 es va construir l’edificació de les instal·lacions 
portuàries.  

Fixant-nos en la consolidació del sòl urbà, observem que sobretot durant  la dècada dels 80 el 
creixement ha estat intensiu. A més, observant els mapes d’evolució urbana de la figura 5, referent a 
la Colònia de Sant Pere i Montferrutx, es pot veure com es marca un abans i un després a partir de 
l’ampliació del port l’any 2001. Amb la remodelació d’aquesta infraestructura comencen a proliferà 
la construcció de noves vivendes fins arribar a tenir un 70% de sòl urbà consolidat de la Colònia i la 
connexió d’aquest nucli amb Montferrutx amb una trama molt continua i acabada. 

Els mateixos mapes de les figures 5, 6 i 7 i la taula de la figura 4 ens mostren dos períodes on el 
creixement urbanístic ha estat més intens. El primer fa referència als anys 80 marcats per segon 
boom turístic i, el segon període és entre el 2005 i 2007, en plena bombolla immobiliària i just 
després de l’ampliació del port. A partir del 2008 el nombre de les noves edificacions baixa en picat, 
senyalant així l’inici de l’actual crisi econòmica.  

L’ampliació del port nàutic l’any 2001 permet l’amarrament de més embarcacions i de més eslora. El 
creixement urbanístic que es produeix a raó d’aquesta ampliació es pot relacionar amb els usuaris 
d’aquesta infraestructura. Perquè els propietaris de les embarcacions, amb un nivell de renda més 
elevada, tenen més possibilitats per optar a construir o comprar una segona residència a la regió. 

6.4.4 El front marítim i la platja artificial de la Colònia de Sant Pere 

El caràcter agrícola de la regió i el canvi d’ús a nucli residencial es veu reflectit a la façana marítima 
de la Colònia. Des del Passeig del Mar es pot apreciar l’alternança entre les edificacions amb un perfil 
arquitectònic més tradicional, de tipus unifamiliars aïllades i de planta baixa, i les construccions més 
modernes que no segueixen un estil determinat. El mapa d’evolució urbana de la Colònia de Sant 
Pere ens justifica aquest fenomen de forma clara i visual. A través d’ell podem observar com a la 
Colònia encara s’hi conserven un grup important d’edificacions que daten de principis del segle XIX, 
quan es va fundar el poble. (Vegeu figura 5).  

D’altra banda, la continuïtat de la trama urbana d’aquesta façana es trenca amb la presència d’unes 
obres inacabades. Com ens explica la veïna del poble, la senyora Maria Francisca Martí, es va 
enderrocar una casa del 1900 per construir-hi un conjunt d’apartaments. A causa de la crisi financera 
del 2008 aquesta promoció va quedar aturada i, conseqüentment, a l’actualitat només resten els 
fonaments dins una parcel·la ballada (Vegeu figura 5). 

El Passeig del Mar és un passeig per a vianants que va ser remodelat l’any 1999. Val la pena dir que 
des d’aquest Passeig es pot accedir a la platja artificial situada a la cala de ca les Llisses. Aquesta 
platja, d’uns 100 metres de llargada i 25 d’amplada es va crear l’any 1979 a partir de la construcció 
d’un espigó. (Vegeu figura 8). La funció de l’espigó consisteix en protegir la cala del vent de 
tramuntana al mateix temps que s’evita que els temporals marítims s’enduguin l’arenal. 

Una part del treball de camp a consistit en observar el perfil dels banyistes que fan ús d’aquesta 
platja. Per la seva ubicació i per les característiques residencials del nucli, les famílies amb infants són 
el grup que defineix millor als banyistes.  A més a més, grups de joves provinents d’algun centre d’oci 
o de la mateixa casa de colònies Sant Guillem i Sant Antoni del nucli també en són un públic molt 
freqüent. Els turistes en aquesta platja també si fan presents. Tot i que el percentatge d’aquest grup 
no és molt elevat si que tenen un caràcter bastant familiar. En general, la freqüentació d’ús 
d’aquesta platja no és molt intensa tret dels caps de setmana o festius. No obstant això, aquesta 
platja també és molt freqüentada durant els dies de fort onatge, ja que l’espigó frena l’arribada de 
les ones i permet als banyistes gaudir del bany en aigües més tranquil·les.  
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Cal fer referència també a l’oferta complementària d’aquest Passeig. En aquest cas, els restaurants 
són els que defineixen l’activitat comercial de la façana marítima, tret d’una petita tenda de roba.  
Tot i els pocs establiments que hi ha a la colònia la majoria es concentren en aquest carrer, el que 
ens reflecteix la importància del turisme i la funció residencial i d’estiueig de la regió (Vegeu figura 
10). 

6.4.5 Altres infraestructures i equipaments 

Tot i les infraestructures de transport i comunicació, així com el port nàutic i la platja artificial, també 
cal destacar altres serveis bàsics que s’ofereixen a nivell local. Es fa referència així a les següents 
infraestructures i equipaments: 

- Equipaments docents: El centre públic Rosa dels Vents, el qual disposa d’una aula d’educació 
infantil i d’instal·lacions per a una línia d’educació primària, només dóna servei fins a 2on de 
primària.  

- Les oficines municipals, així com la biblioteca i el centre mèdic. Equipaments que 
comparteixen la mateixa edificació, localitzats a la plaça de Sa Bassa d’en Fessol, de la 
Colònia.  

- Els equipaments esportius de la Colònia estan dotats d’un poliesportiu situat al carrer Vivers. 
També cal dir que, mitjançant el treball de camp s’ha comprovat que la zona esportiva del 
passeig d’Artà de la urbanització Betlem es troba en estat d’abandonament i actualment està 
en venda.  

- Servei funerari: El cementiri municipal de la Colònia es localitza vora la carretera que uneix 
aquest nucli amb el d’Artà.  

- Pel que fa a la dotació d’espais lliures (que inclou els parcs, jardins i zones verdes) cal dir que 
el sòl destinat a aquesta finalitat és major als nuclis de Montferrutx i S’Estanyol, tot i el seu 
aspecte d’abandonament. A més a més, hi ha un parell d’àrees destinades a jocs infantils.  

- Dos zones d’aparcament públic: La primera fa referència a l’aparcament del passeig de la 
Mar est, situat a l’extrem est del nucli originari de la Colònia de Sant Pere. El segon 
aparcament es troba al costat oest del mateix passeig, situat entre els nuclis de la Colònia de 
Sant Pere i Montferrutx. 

El conjunt de les infraestructures i equipaments cobreixen els serveis mínims de la població resident 
durant els mesos de temporada baixa. Per contra, aquestes infraestructures queden saturades 
durant els mesos d’estiu quan els nuclis registren un fort augment de la població a causa dels 
estiuejants residencials i els turistes.  

6.5 Infraestructures de suport privat   

Les infraestructures de suport privat venen representades, majoritàriament, per empreses 
turístiques i donen resposta a la demanda turística. Una demanda que, tal com s’ha comentat, marca 
l’estacionalitat turística i, conseqüentment, durant els mesos de temporada baixa deixa les 
infraestructures infrautilitzades, al mateix temps que afecte negativament sobre l’economia local.  

El treball de camp ha servit per identificar les diferents empreses turístiques de la regió. D’aquesta 
manera s’hi han localitzat dos empreses dedicades al lloguer de vehicles dins la Colònia de Sant Pere. 
(Vegeu figura 10). Aquestes només funcionen durant els mesos de temporada alta i també cal 
destacar que ofereixen el servei d’entrega i recollida a l’aeroport i als nuclis litorals d’Artà, així com 
també disposen d’accessoris com cadiretes per a infants i porta-bicicletes. Una vegada més, la funció 
exclusivament residencial de la regió es relaciona amb la potenciació de l’ús del vehicle privat a causa 
de la deficiència del transport públic.   

D’altra banda, tot i les petites dimensions d’aquests nuclis cal destacar l’elevat nombre d’empreses 
immobiliàries que s’hi localitzen. (Vegeu figura 10). Aquestes les considerem com a empreses 
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turístiques perquè, a part de gestionar la compar-venda d’habitatges principalment com a segones 
residències, s’encarreguen també d’oferir el servei de lloguers d’habitatges i apartaments turístics. 
De manera que es confon la indústria turística amb el negoci immobiliari, basat en l’especulació del 
sòl i la construcció i venda de vivendes (Aledo, Mazón i Mantecón 2008). Amb aquestes 
característiques s’han identificat cinc empreses a la Colònia de Sant Pere i una a la urbanització de 
Betlem.  

6.5.1 Establiments d’allotjament turístic 

Respecte a les infraestructures d’allotjament turístic cal dir que es consideren el servei més 
important perquè són la base de qualsevol viatge turístic. Un turista pot decidir com desplaçar-se o si 
fa ús o no de part de l’oferta complementària, però l’allotjament sempre s’haurà d’incloure dins la 
planificació del viatge (Martín, 2004).  A causa d’això, els allotjaments es converteixen en la demanda 
principal dels turistes i, al mateix temps, el tipus de demanda estarà condicionat pels gustos i 
preferències d’aquests.  

Les dades que proporciona l’Observatori del Turisme ens deixen veure els canvis en la demanda 
d’allotjament turístic durant aquests darrers 5 anys.  La següent taula 4 mostra el nombre de turistes 
que s’han allotjat en cada tipologia d’allotjament. A través d’aquestes dades es demostra el canvi en 
la demanda dels turistes. Observem com els turistes que decideixen allotjar-se en hotels o similars es 
manté més o menys constant durant aquests 5 anys i, per contra, el tipus d’allotjament en règim de 
lloguer creix desmesuradament. Aquest fet manifesta el fort creixement del nombre d’habitatges 
turístics de vacances, passant de 354.901 l’any 2010 a 1.135.320 l’any 2015. (Vegeu taula 4).  

Cal tenir present que aquestes xifres fan referència als turistes que s’allotgen en establiments 
regulats. A través d’aquesta taula es pot veure la tendència creixent de l’ús dels habitatges turístics, 
però no es pot conèixer el nombre real d’habitatge turístics perquè la gran majoria no tenen llicència.    

 

Nombre de Turistes i tipus d'allotjament 

MALLORCA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hotels o similar 4.555.417 6.715.281 6.652.017 6.897.333 6.732.708 6.206.634 

Allotjament en règim de propietat 294.659 546.798 569.572 621.552 548.425 398.869 

Allotjament en règim de lloguer 354.901 604.609 857.761 901.440 1.291.965 1.135.320 

Allotjament de familiars o amics 548.119 821.152 821.277 731.736 742.673 682.630 

Altres 197.463 237.920 273.166 327.658 334.699 383.498 

Taula 4: Nombre de turistes i tipus d’allotjament: període 2010 i 2015. Elaboració pròpia. Font: Dades estadístiques cedides 
per l’Observatori del turisme de les Balears. 

 

La Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears diferencia entre les empreses 
turístiques d’allotjament i les empreses comercialitzadores d’estades turístiques en vivendes. Tot 
seguit, atenent al catàleg hoteler de Mallorca10 es fa una descripció dels actuals establiments que 
ofereixen allotjament turístic al litoral d’Artà a partir de la classificació de la Llei 8/2012: 

- Empreses turístiques d’allotjament:  
- L’hotel Naturplaya: És l’únic hotel de la zona i es localitza a la urbanització S’Estanyol. És 

de 4 estrelles i té capacitat per 89 places. 

                                                           
10

 Catàleg hoteler de Mallorca actualitzat a novembre de 2015.  
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- Hostal Sol i mar: ubicat al c/ les Margalides de la Urbanització Montferrutx. És de 2 
estrelles i té capacitat per a 12 places. 

- Apartament turístic: ubicat al C/ Ermita de la urbanització de Betlem. És d’una clau i té 
capacitat per a 32 persones.  

- Casa de colònies de Sant Guillem i Sant Antoni: ubicat al C/ Rosella de la Colònia de Sant 
Pere, té capacitat per grups de més de 20 persones. 

 
- Empreses comercialitzadores d’estades turístiques a vivendes: 

- Habitatges turístics de vacances: el catàleg hoteler té registrats 31 habitatges amb 
aquesta regulació entre la Colònia de Sant Pere, Montferrutx, S’Estanyol i Betlem. 

En conjunt, trobem que tot i la pràcticament nul·la presència d’infraestructures hoteleres, el major 
nombre de places regulades ve representada per les empreses turístiques d’allotjament. Ara bé, ens 
trobem en què la realitat sobre les empreses comercialitzadores d’estades turístiques és una altra. 
Pedro Suna, regidor de l’ajuntament d’Artà, ens va dir que no tenen dades estadístiques referents al 
turisme de la regió, però el que si pot afirmar és que dels 300 habitatges turístics que hi pot haver en 
lloguer vacacional només uns 30 estan regulats. El mapa de la figura 9 representa en vermell la 
localització dels establiments regulats. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Mapa de localització dels allotjament turístics regulats i dels allotjaments anunciats al portal Airbnb. Elaboració 
pròpia. Fonts cartogràfiques: Base cartogràfica cadastral cedida per © DG Cadastre; dades estadístiques cedides pel portal 
Inside airbnb; dades estadístiques del catàleg hoteler de novembre 2015 cedides per l’Agència de Turisme de les Balears. 
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La falta de regulació i control per part de l’administració, juntament amb els portals digitals com 
Airbnb i ebooking, afavoreixen la proliferació del lloguer d’habitatges vacacionals turístics. Inside 
Airbnb és una plataforma on-line que s’encarrega de fer un seguiment del portal Airbnb i dels anuncis 
que en ell s’hi ofereixen. Les estadístiques sobre allotjaments que proporciona aquesta plataforma 
han permès generar el mapa de la figura 9. Sobre aquest si representa en blau la localització dels 
habitatges turístics que s’anuncien a través del portal Airbnb, independentment de si estan regulats o 
no. (Vegeu figura 9). 

A través d’aquest mapa s’observa com a la regió d’estudi són més de 100 els habitatges que 
s’anuncien amb aquesta finalitat al web Airbnb. Així, l’impacte que genera aquesta turistització 
residencial és la causa de que es desenvolupin un sèrie de transformacions tant a nivell social com 
ambiental. Tot seguit es fa una valoració d’aquest impacte a partir de les estadístiques que 
proporciona el portal online Inside Airbnb. 

Així, a nivell municipal, la informació que facilita aquesta plataforma ens deixa veure com la ideologia 
de l’economia col·laborativa només la segueixen 34 amfitrions dels 257. És a dir,  només són 34 els 
anuncis que ofereixen el lloguer d’habitacions privades per curtes estades. Per contra, el lloguer 
d’apartaments sencers es dispara a 222 usuaris.  

Fent referència al preu mitjà veiem que en plena temporada és de 144 euros/nit. Una alternativa que 
surt molt més rentable que a la majoria d’apartaments turístics o hotels. A partir de la següent taula 
5 es fa una comparació del preu mitjà dels lloguers (anunciats per Airbnb) del municipi d’Artà amb 
altres municipis de l’illa. Així és que, per exemple, nuclis litorals com Alcúdia, Pollença o Capdepera 
tenen un preu mitjà aproximat al d’Artà, uns 150 euros/nit. Altres municipis de la Serra de 
Tramuntana com Valldemossa o Deià, es dispara el preu mitjà a 270 euros/nit. Tot i que Palma 
registra un preu mitjà dels més baixos, sent aquest de 111 euros/nit, el preu dels nuclis de l’interior 
varien en funció de la proximitat a la capital, quan més a prop més car. Un exemple és Llubí i Sineu 
amb  un preu mitjà de 125 euros/nit, i per contra trobem Santa Eugènia o Santa Maria amb un 
promig de 200 euros/nit.  

 

Municipi Promig Euros/nit 

Artà 144 

Alcúdia 142 

Pollença 158 

Capdepera 140 

Sineu 121 

Llubí 126 

Sant Joan 183 

Porreres 187 

Petra 172 

Selva 164 

Deià 267 

Valldemossa 217 

Santa Eugènica 228 

Santa Maria del Camí 193 

Palma 111 

Taula 5: Promig del preu per nit dels habitatges anunciats a Airbnb. Elaboració pròpia. Font: Dades estadístiques cedides 
per la plataforma Inside Airbnb. 
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Centrant-nos amb els nuclis del litoral d’Artà (Colònia de Sant Pere i les urbanitzacions de S’Estanyol, 
Montferrutx i Betlem), cal dir que en aquests s’hi concentra el 50% de l’oferta que s’ofereix al 
conjunt del municipi. Però el que cal destacar en aquesta zona litoral és que els amfitrions que 
lloguen seguint el model de l’economia col·laborativa només en són 2.  

Comparem ara el percentatge d’habitatges en lloguer amb el nombre de vivendes que té el conjunt 
del municipi d’Artà. Els 257 anuncis que ofereixen allotjament turístic a través d’Airbnb formen el 6% 
del parc total de vivenda, sent aquest de 4.419 segons el cens 2011, Ibestat. (Vegeu taula 6). Aquest 
percentatge és bastant elevat si tenim en compte que cada vivenda té capacitat per 4 places o més. A 
més si ho comparem amb el nombre de places d’allotjament turístic reglat veiem que els habitatges 
turístics anunciats per Airbnb desborden el mercat. Les dades estadístiques que proporciona 
l’Agència de Turisme de les Balears permeten conèixer que dins el terme municipal d’Artà els 17 
establiments reglats tenen capacitat per 361 places. Per tant, aquest valor és molt inferior a la 
capacitat que poden tenir el conjunt dels 257 habitatges turístics d’Artà. 

 

Municipi Total 
vivendes 
familiars 

Vivendes 
principals  

Vivendes 
secundaries 

Vivendes 
buides 

Empreses 
turístiques 

d'allotjament 

Places empreses 
turístiques 

d’allotjament 

Habitatges 
turístics de 
vacances 

 
Artà 4.419 2.920 582 917 17 361 257 

Taula 6: Relació entre el nombre de vivendes familiars, empreses turístiques d’allotjament i allotjaments turístics en 
vivendes. Elaboració pròpia. Font: Dades del cens de població i vivenda 2001 cedides per © Institut d’Estadística de les Illes 
Balears; dades estadístiques cedides per l’Observatori del turisme de les Balears i dades estadístiques cedides per la 
plataforma Inside Airbnb. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, ens trobem en què dels 257 anuncis d’habitatges turístics de 
vacances, només n’hi ha 38 que estiguin regulats. (Vegeu figura 9). 

D’altra banda, segons les dades de la plataforma Inside airbnb el 68% dels anunciants, a nivell 
municipal, ofereix més d’una vivenda. Aquest fet demostra l’importància d’aquesta plataforma per 
les empreses comercialitzadores d’estades turístiques. En aquest aspecte trobem que un alt grup de 
professionals turístics utilitzen la plataforma per publicar els seus pisos de lloguer. I encara que 
Airbnb no va ser concedida per això s’estalvien inversions en web, passarel·les de pagament, etc.  

El conjunt d’aquest anàlisi ens demostra que, per una banda els usuaris professionals o immobiliàries 
controlen la majoria d’aquests habitatges i, d’altra banda, el perfil de l’usuari d’Airbnb és més 
professional que no pas segueix una economia col·laborativa.  

A més a més, cal tenir present que durant els mesos d’estiu es cobreixen quasi el 100% de les 
ofertes, tant d’empreses turístiques d’allotjament com de les empreses comercialitzadores d’estades 
turístiques en vivendes. I, a conseqüència, l’impacte que genera la pressió humana sobre el territori 
és molt important. Perquè a causa d’aquesta pressió és quan sorgeixen els conflictes urbans entre 
usuaris i visitants, problemes de dèficit d’aigua i elevat consum elèctric, increment de residus, 
contaminació de l’atmosfera, saturació d’espais públics, infraestructures i serveis, canvi d’ús 
comercial, etc. Problemes que poden arribar a generar processos de gentrificació a causa de la 
pressió turística i la falta de regulació per part de l’administració.  
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6.6 L’oferta complementària  

Quan parlem de l’oferta complementària es fa referència als serveis turístics o de caràcter general 
que es considerin atracció turística per al lleure o entreteniment (Seguí, 2006). 

La Colònia de Sant Pere, com a principal centre urbanístic del litoral, és el que disposa d’una major 
oferta en serveis de bars, restaurants i comerços, tot i que aquesta no és molt extensa. Tot seguit es 
fa un anàlisi per conèixer els serveis que cobreixen l’oferta complementària del litoral artanenc. 

El treball de camp ens ha permès identificar els establiments comercials, conèixer el seu perfil 
d’usuari i la seva localització. Observem a través del mapa de la figura 10 que les empreses 
turístiques de restauració, bars i restaurants, es concentren majoritàriament a primera línia de mar, 
al passeig del Mar. Dels 17 establiments de restauració que hi ha entre la Colònia i Montferrutx 8 es 
localitzen al mateix passeig del Mar, 3 a les proximitats del port nàutic i la resta es troben a l’interior  
tot i no estar molt allunyats de la costa. (Vegeu figura 10). 

Passejant pel passeig del Mar s’ha pogut fer un anàlisi dels establiments de restauració i el seu perfil 
de client. Així, s’ha observat que, per una banda, el client predominant és el turista i, d’altra banda, 
que les infraestructures dels establiments estan ambientades per atraure la mirada d’aquests. És a 
dir, els establiments s’adeqüen a la demanda dels clients mitjançant l’ús de mobiliari de qualitat, 
grans para-sols, decoració marina, atenció cordial, aliments frescos i de qualitat, etc.  

Per consegüent, els preus de les cartes del conjunt d’aquest establiments no deixen de ser elevats, ja 
que el preu mitjà per dinar oscil·la entre els 25 i 30 euros per persona.  Podem posar com exemple el 
restaurant Playa que ha estat notícia al Diario de Mallorca. El negoci familiar permet als seus clients 
degustar una cuina de qualitat a partir de productes de proximitat al mateix temps que es 
contemplen les vistes a la badia d’Alcúdia (Font, 201611). Cal dir però que l’elevat preu d’aquest 
servei defineix els seus clients i, a raó d’això, es converteix en un establiment destinat principalment 
a ús turístic. Com ens explica Maria Francisca Martí, empleada del supermercat de la plaça durant 
més de 15 anys i veïna de la Colònia, la majoria de residents censats no es poden permetre dinar als 
restaurants del passeig marítim perquè les rendes no els ho permeten. Ens confirma també que són 
establiments de temporada, tots ells tanquen les portes durant els mesos d’hivern perquè no els surt 
rentable obrir. Només són un parell que es mantenen oberts tot l’any i aquests es troben a l’interior 
del nucli, com per exemple el restaurant Goupodaix, el Pescador, o el bar del centre cultural. A més, 
ens explica també que les propietàries del restaurant Aquarium, al costat de la Plaça de l’església, 
van traspassar el negoci per jubilació, però actualment els nous propietaris han hagut de tancar 
perquè no els surt rentable el negoci. Veiem així que els efectes de la localització d’un establiment 
són clau perquè funcioni durant la temporada alta.  

A través d’aquest anàlisi s’ha pogut veure com el conjunt d’establiments del front marítim aprofiten 
l’estacionalitat turística i la turistització residencial per treure els màxims beneficis, al mateix temps 
que marginen a la població resident pel fet de que la seva renda no els permet fer un ús freqüent 
d’aquests serveis. 

Respecte a altres ofertes complementàries trobem que, a les proximitats del port nàutic hi ha un 
supermercat que ofereix tot tipus de serveis bàsics. Des de carnisseria, xarcuteria, fruites i verdures, 
a queviures, begudes, secció de drogueria i objectes de platja. La seva ubicació s’explica, entre 
d’altres factors, per donar servei als usuaris de les instal·lacions del port nàutic, principalment als 
propietaris de les embarcacions d’esbarjo. Un altre supermercat amb les mateixes característiques es 
troba al centre del poble, a la plaça de l’església, al costat del qual hi ha l’oficina de correus i l’estanc. 
(Vegeu figura 10). 

                                                           
11

 Font, B. «Restaurant Playa: exquisito en primera línea en la Colònia de Sant Pere».  Diario de Mallorca (12 d’agost de 
2016). 
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També cal destacar que hi ha dos establiments amb un perfil més turístic pel fet de vendre souvenirs 
i material de platja. A més, a través del mapa de la figura 10 es pot observar la localització de la resta 
de serveis de la Colònia, com són: una única entitat bancària, una farmàcia, una floristeria, una 
perruqueria, una tenda de roba, menjar per endur i autoservei de bugaderia. Tot i l’impacte de 
l’estacionalitat, la majoria d’aquests establiments es mantenen oberts durant tot l’any però amb una 
reducció de l’horari comercial, com explica Maria Francisca Martí, resident de la Colònia. D’aquesta 
manera la població resident tot l’any disposa d’aquests serveis mínims.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la urbanització de Montferrutx l’oferta complementària és encara més escassa reduint-se només a 
un únic establiment: el restaurant i hostal Solimar. Però cal tenir en compte que, pel fet de seguir la 
trama urbana de la Colònia, aquests dos nuclis comparteixen els equipaments i serveis.  

Pel que fa al conjunt de la zona residencial de Betlem, cal destacar la presència del restaurant Es Caló 
i un petit establiment que s’encarrega d’oferir el servei de forn, quiosc i supermercat. Just al costat 
d’aquest darrer establiment s’hi troba un bar restaurant i la immobiliària, Immobetlem, ja citada 
anteriorment. Fent referència als preus de l’oferta complementaria d’aquesta urbanització trobem 
que aquests són relativament més elevats pel fet de no tenir competència pròxima i per les 
característiques residencials de la zona.  

En resum, es pot dir que el conjunt de l’oferta complementaria combina la presència dels comerços 
propis d’un petit poble d’origen agrari amb els establiments turístics que funcionen per temporada. 
Tot i així, la majoria d’aquests establiments prioritza donar servei als turistes ja que els que 
predominen són els restaurants, rentacars i immobiliàries. A més, la baixa densitat del conjunt de 

Figura 10: Mapa de l’oferta complementària de la Colònia de Sant Pere. Elaboració pròpia. Fonts cartogràfiques: 
Base cartogràfica cadastral cedida per © DG Cadastre. 
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l’oferta respon a la funcionalitat residencial de la regió. Ja que, les zones residencials donen 
preferència al procés d’urbanització, marginant així qualsevol tipus d’activitat relacionada amb el 
turisme (Aledo, Manzón i Mantecón, 2008).  

Respecta a l’anàlisi resultant, es pot dir que l’economia local queda afectada per l’estacionalitat 
turística. Perquè els efectes de l’expansió urbana, juntament amb el baix pes demogràfic, obliguen a 
les poques  activitats comercials que s’ofereixen a tancar fora del període estival. 

6.7 Conflictes urbanístiques 

A continuació es descriuen un conjunt d’actuacions urbanístiques que han generat polèmica dins la 
regió. En primer lloc es fa referència a la futura promoció residencial que dur a terme l’empresa 
Taylor Wimpey a la urbanització de Montferrutx. En segon lloc s’explica el motiu de la clausura del 
Càmping Club Colonia San Pedro. I en tercer lloc s’exposa el cas de la immobiliària Kühn & Partner, la 
qual acaba de presentar concurs de creditors del complex residencial de Betlem. Tots aquests 
exemples posen de manifest com el turisme residencial i les segones residències es converteixen en 
un negoci urbanístic a partir de la construcció i venda d’habitatges.  

El mapa de la figura 11 i les posteriors imatges mostren la localització d’aquestes infraestructures. 
Les seves dimensions reflecteixen la magnitud de l’impacte que generen sobre el territori, tant 
visualment com ambientalment. (Vegeu figures 11, 12, 13 i 14). 

Figura 11: Mapa de localització dels conflictes urbanístics. Elaboració pròpia. Fonts cartogràfiques:  Base 
cartogràfica cadastral cedida per © DG Cadastre; Ortofoto 2012 cedida per Infraestructures de Dades Espacials de 
les Illes Balears. 
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6.7.1 Complex Residencial Badia Sant Pere  

Durant l’entrevista a Julen Adrián, ex-regidor de l’Ajuntament d’Artà,  es va fer referència a unes 
obres que s’estan executant a una parcel·la de la Urbanització Montferrutx. Per conèixer l’abast  
d’aquestes obres va ser imprescindible el treball de camp.  

Julen ens explicà que durant la legislació del 2004 es van cedir uns terrenys de la Urbanització per a 
la construcció d’un hotel. La pressió del poble va impedir que es dugués a terme l’hotel però per 
contra van acceptar la construcció d’un complex residencial, el qual consta de 150 apartaments amb 
jardí i piscina comunitària. Actualment, l’empresa Taylor Wimpey és l’encarregada de l’execució de 
les obres i de la comercialització dels apartaments resultants. Observant el mapa de la figura 11 es 
pot veure la localització d’aquesta infraestructura i la seva grandària. Tot i així, a través de la següent 
figura 12 es mostra una imatge render del futur complex residencial. En definitiva, una acció que 
vindrà acompanyada d’un fort impacte ambiental i paisatgístic, a més de generar problemes sobre la 
societat, les infraestructures i els recursos naturals.  

Així doncs, el conjunt d’aquesta acció ens deixa un bon exemple de l’expansió urbana producte del 
turisme residencial. Ja que aquesta modalitat turística centra tota l’activitat en produir sòl urbà i 
construir habitatges per posteriorment vendre’ls, deixant de banda la població resident i l’activitat 
comercial. 

 

 

Figura 12: Fotografia aèria de la Colònia de Sant Pere i localització del futur complex residencial Badia Sant Pere. Font: 
Portal web Taylor Wimpey. 

 

6.7.2 Càmping Club Colonia San Pedro  

Una de les empreses d’allotjament turístic de la regió amb més capacitat són les instal·lacions del 
càmping Club Colonia San Pedro. Aquest, amb una capacitat de 500 places, es localitza entre el nucli 
de la Colònia i la urbanització de Betlem sobre sòl rústic, protegit com a Àrea Natural d’Interès 
Municipal. A través del mapa de la figura 10 es pot veure el seu emplaçament i les dimensions.  

A finals dels anys 90 es van construir 88 bungalows dins la parcel·la del càmping. El concepte de 
càmping es regeix per les infraestructures mòbils i fàcilment desmuntables i no per edificacions 
prefabricades amb formigó, com és el cas. A causa d’això es va procedir al tancament del càmping 
l’any 2003. En aquest sentit les obres que es van dur a terme per construir els bungalows 
constitueixen una infracció urbanística, que s’agreuja pel fet d’estar sobre sòl rústic protegit. Tot i fer 
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més de 10 anys  de l’ordre de demolició encara es manté la mateixa estructura. (Obrador, 200812; 
Obrador, 201313). 

En definitiva, el cas de la clausura del càmping és 
un petit exemple de l’impacte ambiental i 
paisatgístic que causen les construccions 
urbanístiques il·legals i demostra la falta de 
control i regulació per part de l’administració per 
fer complir la demolició d’aquests actes. 

A partir d’aquest problema sorgeixen els 
conflictes entre els veïns, per una banda, hi ha els 
que demanen la demolició per recuperar l’estat 
original dels terrenys i, per l’altre, hi ha els que 
opinen que el seu funcionament és una injecció 
econòmica pels negocis de la zona.  

 

 

6.7.3 Complex residencial Kühn & Partner  

Dins del sector immobiliari cal fer referència a l’empresa Kühn & Partner. Ja que aquest darrer mes, 
l’empresari Kühn ha estat notícia de premsa pel fet de presentar concurs de creditors a 5 de les 30 
empreses que té en propietat, per l’acumulació de 
deutes. Dins d’aquestes 5 s’inclou la de Residencies 
Betlem (Schuster, 201614).  

L’emplaçament d’aquesta urbanització i les seves 
característiques residencials han estat clau perquè 
l’empresa optés per construir-hi un gran complex 
residencial, de luxe i alta categoria.  Cal recordar 
que Betlem es caracteritza per la seva funció 
exclusivament residencial i per l’elevat percentatge 
de residents estrangers. A més, la tipologia 
edificatòria predominada per les grans cases 
unifamiliars dins parcel·les de més de 800 m2, 
reflecteix l’elevat poder adquisitiu dels residents.  

D’altra banda, la presència del complex residencial que ha creat aquesta empresa és un clar exemple 
de la finalitat especulativa sobre el turisme residencial. Mitjançant aquesta promoció s’ha prioritzat 
la inversió sobre sòl rústic sense tenir en compte l’impacte ambiental i visual que això genera.   

 

 

                                                           
12

 Obrador, T. «Una sentencia establece una sanción de 510.778 euros para el camping».  Diario de Mallorca (17 de maig 
de 2008). 
13

 Obrador, T. «El clausurado Camping San Pedro exige más de tres millones al Govern».   Diario de Mallorca (29 d’octubre 
de 2013). 
14

 Schuster, S. «Matthias Kühn presenta concurso de acreedores en cinco empresas».  Diario de Mallorca (05 d’agost de 
2016). 

Figura13: Fotografia del Càmping Club Colonia San Pedro. 
Font: Diario de Mallorca. 

Figura 14: Fotografia del complex residencial de l’empresa 
Kühn & Partner. Font: Portal web Kühn & Partner. 
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7- CONCLUSIÓ 

La principal fortalesa del destí turístic del litoral d’Artà és el factor de localització del clima, l’entorn 
natural, el paisatge i la qualitat de les platges i cales que l’envolten.  

El turisme de massa a Mallorca ha interferit sobre aquesta regió amb el desenvolupament del 
turisme residencial i segones residències. D’aquesta manera, l’expansió urbana de les zones 
residencials de S’Estanyol, Montferrutx i Betlem són producte del segon i tercer boom turístic. La 
funció exclusivament residencial d’aquests nuclis dificulta el desenvolupament de qualsevol altre 
activitat turística i comercial. 

Fent referència al poble costaner de la Colònia de Sant Pere val la pena dir que, tot i el canvi a funció 
residencial, manté l’estructura del seu origen agrari. A més, el seu procés d’urbanització no s’ha vist 
alterat per les infraestructures i edificacions pròpies de les zones massificades turísticament.  

D’altra banda, el lloguer d’habitatges turístics no és recent. Aquesta modalitat va aparèixer amb 
l’arribada del turisme de massa, però actualment el seu impacte es veu desmesurat tant per l’oferta 
com per la demanda. Per una banda, la demanda creix per la fragmentació de les vacances, al mateix 
temps que es milloren les infraestructures de comunicació i mobilitat. D’altra banda, els canvis en els 
fluxos turístics a causa dels conflictes bèl·lics o polítics dels països àrabs mediterranis fan que les 
Balears sigui un destí favorable per ser escollit. Així mateix, les noves tecnologies i les xarxes socials 
han convertit els portals d’Internet com Airbnb en un element clau per facilitar la comercialització 
d’estades turístiques, al mateix temps que es compleix amb les exigències d’un turista més autònom.  

En aquesta regió l’afluència turística sempre ha estat escassa per la falta d’infraestructures hoteleres. 
Però durant els últims anys l’explosió del lloguer d’habitatges turístics ha provocat un augment del 
nombre de turistes. Actualment, l’impacte d’aquesta modalitat turística està provocant una 
transformació socioespacial sobre la regió. Dins el marc del tercer boom turístic, podem definir la 
regió litoral d’Artà com un exemple del nou model de turistització residencial. Així doncs, els factors 
que transformen aquests espais residencials a ús turístic responen a: 

- L’interès del turisme residencial per produir sòl urbà i construir vivendes per 
posteriorment vendre-les. De manera que l’atenció als turistes passa a ser un objectiu 
secundari, sobretot a les urbanitzacions residencials de Montferrutx, S’Estanyol i Betlem. 

- L’oportunitat de negoci que representa el lloguer d’habitatges turístics per els propietaris 
i empreses immobiliàries. 

- Al creixement descontrolat del nombre d’habitatges turístics a partir de l’ús de les 
plataformes com Airbnb. El que és més important és que la majoria d’aquests no estan 
regulats per part de l’administració i, per tant, no es coneix en exactitud el seu impacte. 

- Les agències immobiliàries fan ús de les plataformes com Airbnb per tal de promocionar-
se, al mateix temps que controlen part d’aquest mercat creixent. 

- L’increment del preu dels habitatges. A conseqüència d’aquest increment els residents 
que hi volen viuen tot l’any o els que ho volen fer durant la temporada tenen problemes 
per trobar un habitatge digne. 

- La població resident de la Colònia de Sant Pere tendeix a disminuir a partir del 2012 i la 
de la resta d’urbanitzacions es manté més o menys estable. 

- L’oferta complementària majoritària atén a la demanda dels turistes, marcada per 
l’estacionalitat i per uns preus elevats. Aquest fet margina a la població local per no 
poder fer ús d’aquests serveis perquè el seu nivell de renda no els ho permet. 

- L’estacionalitat turística afecta directament sobre l’economia local quan la majoria 
d’establiments turístics tanca durant els mesos de temporada baixa.  
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Els exemples exposats dels complexes residencials de Betlem i Badia Sant Pere, són una mostra de 
l’impacte del turisme residencial sobre la regió. Aquests casos permeten definir el turisme residencial 
com una activitat bàsicament immobiliària i no turística.  

D’altra banda, les causes que han contribuït a la turistització residencial del litoral d’Artà ens 
permeten definir l’inici d’un procés de gentrificació sobre aquesta zona. Aquest fet es demostra per 
la tendència a disminuir de la població resident a la Colònia a partir del 2012 i per l’increment dels 
preus de la vivenda i la dificultat per accedir a ella. A més, els efectes negatius de l’estacionalitat 
sobre l’economia local i l’oferta complementària també comporten la marginació de la població 
resident. I a conseqüència de tot això, es produeix una transformació socioespacial que tendeix a 
desplaçar la població original a altres indrets per deixar lloc als turistes que fan ús dels habitatges 
turístics. O dit d’una altra manera, la població que vol residir en aquest nuclis té dificultats per trobar 
un lloguer assequible a causa de l’interès dels propietaris i les immobiliàries per llogar els habitatges 
per dies o setmanes. 

En definitiva, per poder frenar l’impacte que està generant aquesta nova explosió dins el tercer 
boom turístic i evitar que el turisme es converteixi en un element gentrificador s’ha de regular i 
controlar la proliferació dels habitatges turístics. Per tant, cal adaptar la Llei Turística perquè es dugui 
a terme un control de la regulació dels habitatges que s’anuncien.  

Cal prendre mesures per evitar que grans empreses acabin amb el control i la gestió dels habitatges 
de nuclis com els de la Colònia. Per això es planteja que no es permeti a les empreses immobiliàries, 
agències o hotels fer ús de les plataformes com Airbnb basada en l’economia col·laborativa. També 
es proposa limitar els dies que un pot llogar la casa a l’any i també, assegurar que qui ofereix la 
vivenda ho faci amb la primera, compartint l’habitatge, i no amb apartaments turístics que 
interfereixen sobre la quotidianitat dels veïns o el dret a l’habitatge. 

No s’ha de permetre que la classe mitjana visqui de rendes a partir del lloguer d’habitatges turístics i 
menys que les empreses immobiliàries controlin aquest mercat, perquè un dels efectes directes 
d’aquest boom cau sobre el dret de l’habitatge. El valor d’ús de l’habitatge fa referència a l’ús 
habitacional que se’n fa d’ell, amb la finalitat de viure-hi, i per tant, no pot estar per sota del valor de 
canvi, un valor que és la traducció de l’immoble als preus de mercat. És a dir, no es pot situar el valor 
de canvi d’un habitatge per davant del valor d’ús. No es pot fer dels habitatges un negoci quan 
aquest impedeix el dret a l’habitatge.  

A més a més, cal fer referència també a la pressió sobre els recursos naturals. Mallorca està vivint 
aquest estiu un rècord en el nombre d’arribada de turistes que mai s’havia superat abans (Magro, 
2016)15. La forta pressió humana sobre el territori deixa obsoleta l’illa i a conseqüència apareixen 
problemes de dèficits d’aigua, gestió de residus, elevat consum energètic, etc. Tot i que les 
magnituds d’aquest estudi no ens han permès aprofundir en el grau de sostenibilitat de la zona, cal 
tenir en compte que la continuïtat d’aquest model socioeconòmic i l’impacte que provoca sobre el 
territori garanteix la insostenibilitat turística del destí de les Balears.  

Finalment, cal recordar que l’elecció d’aquest destí és una alternativa a les zones turístiques dels 
països àrabs amb conflictes i també, dels països europeus que han viscut recents episodis d’atacs 
terroristes. Aquest destí també és escollit pel seu atractiu i pels seus paisatges. Els motius pels quals 
els fluxos turístics canvien de direcció són múltiples. Amb aquest recordatori faig referència a 
l’importància de mantenir viu el destí de forma sostenible. Per això, per tal de garantir el futur 
d’aquest destí i no morir d’èxit és necessari que els poders públics s’anticipin als problemes, 
prevenint-los i evitant la seva producció.  
 

                                                           
15

 Magro, A. «Todas las plazas turísticas de Mallorca, vendidas en agosto».  Diario de Mallorca (14 d’agost de 2016). 
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