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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
El turisme és, actualment, un dels sectors econòmics més importants en tots els àmbits territorials.
A Menorca, l’activitat turística ha esdevingut, amb el temps, la principal activitat econòmica de
l’illa.
Durant aquests anys s’han elaborat diverses lleis turístiques, que han regulat, planificat i organitzat
el turisme a les lles Balears. La que actualment està en vigor (Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears) especifica que tant els consells insulars com tots els ajuntaments de les
illes Balears han de disposar d’un pla de desenvolupament turístic.
A Menorca, durant 2013 i 2014, es van elaborar els plans de desenvolupament turístic dels vuit
municipis de l’illa; però, tot i que el 2014 es va fer una feina incipient per redactar un pla insular,
finalment aquest no es va dur a terme.
Davant aquest context, el Servei d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca va iniciar, a
mitjans 2016, la redacció del Pla de desenvolupament turístic de Menorca (d’ara en endavant,
PDTM); i, a principis del 2017, l’Ajuntament de Maó va iniciar, sota el paraigües del PDTM, el Pla
de desenvolupament turístic de Maó (d’ara en endavant, PDT).
L’antic PDT comptava amb un total de 26 accions, de les quals, finalment, s’han portat a terme —
parcialment o totalment— el 65 % de les contemplades pel citat Pla.
El 2018 es redacta el nou PDT, que és un pla estratègic de turisme a llarg termini, però construït a
partir d’accions més immediates. També és un pla integral, ja que preveu tots els aspectes amb
què el turisme té algun tipus de relació i que conformen els eixos d’actuació del pla (medi
ambient, territori, qualitat, promoció turística, informació turística, producte turístic, societat,
formació, ocupació, infraestructures, transport i accessibilitat).
El principal objectiu del PDT del municipi és definir el model turístic i planificar i gestionar el
turisme a través del Pla d’acció turística municipal, seguint les directrius establertes en el PDT de
l’illa de Menorca.
A més de l’objectiu general, el PDT preveu una sèrie d’objectius específics, que es detallen a
continuació:









Definir i fomentar un model turístic sostenible, d’acord amb la figura de Reserva de Biosfera i
seguint les directrius del PDT de Menorca.
Determinar les necessitats, prioritats i programes d’acció en el desenvolupament turístic del
municipi.
Impulsar els recursos turístics del municipi, tot assegurant-ne la conservació.
Diversificar l’oferta turística i reduir l’estacionalitat.
Establir mesures per impulsar la competitivitat del sector turístic.
Potenciar la qualitat turística dels serveis, productes, recursos, etc.
Disminuir l’impacte del turisme sobre l’entorn i els recursos naturals.
Cercar sinergies amb altres administracions públiques, així com amb el sector privat, per poder
realitzar accions en l’àmbit municipal.

El PDT està format per dos documents: la Diagnosi de la destinació i el Pla d’acció turística (FIG.
1).
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Figura 1. Documents del PDT. Elaboració pròpia

El present document és la Diagnosi de la destinació; es tracta d’una recopilació exhaustiva de
dades i informacions per analitzar la situació econòmica, social, ambiental i turística del municipi.
Aquest document ha aportat informació molt útil per a la fase de propostes del Pla d’acció i ha
servit per tenir una diagnosi de la situació del municipi abans de la posada en marxa del nou PDT.
Per altra banda, el PDT ha comptat amb un procés de participació ciutadana, materialitzat en una
enquesta sobre turisme realitzada a la ciutadania, per conèixer l’opinió dels sectors social i
empresarial del municipi, i recollir propostes d’acció concretes sobre el desenvolupament futur del
turisme al terme municipal.
L’altre document, el Pla d’acció turística, és on queden plasmades les estratègies, tàctiques i
accions en 6 eixos o àmbits d’actuació: territori i medi ambient, producte turístic, promoció i
informació turística, qualitat, infraestructures, transport i accessibilitat, i societat, formació i
ocupació. El Pla d’acció s’ha conformat mitjançant les dades recopilades en la fase de diagnosi i en
el procés de participació ciutadana.
El PDT de Maó estarà en vigor fins al 2025 (darrer any de vigència del Pla turístic de les Illes Balears
PITIB 2015-2025), amb una exhaustiva revisió, per detectar la necessitat de reorientar o redefinir
les accions descrites i, alhora, dur-ne un seguiment del compliment, que es realitzarà cada dos
anys.
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2. ANTECEDENTS

L’últim —i únic— Pla de desenvolupament turístic municipal (PDTM) es va elaborar per ser posat
en marxa durant els anys 2014-2015; consta de 26 accions, 19 de les quals es van realitzar, en
major o menor mesura; les 7 restants no es van dur a terme.
A continuació presentam un breu resum de la situació en què es troba cada acció, classificat per
eixos; i, posteriorment, una explicació un poc més detallada de cada una (taula 1).
Aquesta anàlisi de les accions del Pla anterior ens ha servit per poder definir-ne de noves, així com
també per establir, per a aquelles que no s’han executat, en quines hi ha interès d’activar-les i en
quines no n’hi ha:

EXECUCIÓ DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 2014-2015
Núm. d’accions PDTM

27

Núm. d’accions realitzades

19

Núm. d’accions en curs

7

Núm. d’accions no realitzades

1

DETALL PER EIX
EIX: TERRITORI
No es va incloure cap acció en aquest
eix

Núm. total d’accions
EIX: PRODUCTE
Núm. total d’accions
Núm. d’accions realitzades
Núm. d’accions no realitzades
Potenciar esdeveniments i fires temàtiques
Projecte específic dinamitzador per al Parc
Natural
Pla de recuperació i manteniment de
camins rurals
Impuls d'esdeveniments nàutics i regates al
port de Maó
Museu Britànic de Ca n'Oliver
Esdeveniments amb filosofia "Mô Vida"

6

5
1

Realitzada?

%

Sí

60

No

0

Sí

100

Sí

100

Sí

100

Sí

100

Per què no?

Manca de recursos

EIX: QUALITAT
Núm. total d’accions

13
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Núm. d’accions realitzades
Núm. d’accions no realitzades

10
3

Realitzada?

%

Sí

100

No

0

No

0

Sí

30

Sí

100

Pla de recuperació de zones degradades
Pla per a incidències ciutadanes de zones
públiques
Pla de millora i manteniment de façanes

No

0

Sí

100

Sí

100

Pla de millora de zones i entorns turístics
Programa Welcome, de benvinguda a la
destinació
Continuació pel pla d’apadrinament de
rotondes i jardins
Ampliació de zones de connexió Wi-Fi a
internet
Millora del transport públic a les
urbanitzacions turístiques

Sí

100

Sí

100

Sí

100

Sí

50

Sí

100

Certificacions de qualitat a les platges
Implementar sistemes de recàrrega
elèctrica per a vehicles
Potenciar l’aplicació de dispositius APPS
Impuls del sistema de qualitat SICTED per a
comerços
Millora dels sistemes d’informació turística

Per què no?

S’han recuperat altres zones

EIX: PROMOCIÓ
Núm. total d’accions
Núm. d’accions realitzades
Núm. d’accions no realitzades

6

3
3

Realitzada?

%

Creació d’una imatge turística de Maó

No

0

Pla de turisme Maó en línia
Concurs-creació d’un banc d’imatges de
Maó
Pla de comercialització de creuers

No

0

No

0

Sí

100

Projecte de promoció gastronòmica

Sí

50

Vídeo promocional

Sí

90

Per què no?
Manca de recursos

EIX: FORMACIÓ
Núm. total d’accions
Núm. d’accions realitzades
Núm. d’accions no realitzades
Programa de sensibilització davant el
turisme

1

1
Realitzada?

%

Sí

30

Per què no?

Taula 1. Resum d'accions de l'anterior Pla de turisme. Elaboració pròpia

A continuació presentam una explicació una mica més detallada de cada acció. Per començar, per
a l’eix de producte es van definir les accions següents:
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Acció 1
Descripció

Potenciar esdeveniments i fires temàtiques
Creació de l'esdeveniment Fira Britànica:
Gràcies al llegat britànic de la ciutat, Maó compta amb una gran
quantitat de recursos que fan referència al seu passat britànic. Pot ser el
centre de molts actes relacionats amb el públic britànic.
Medieval de Sant Antoni:
Fira de temàtica medieval, a causa de l'època de vida del sant. Per
aquest fet, crida l'atenció i es distingeix d’altres fires.
Creació de la Fira Gastronòmica de Producte Local:
Gràcies al fet que Maó —i Menorca, en general— té una gastronomia
molt rica i diferenciada, fer una fira dedicada a aquest segment pot
oferir moltes possibilitats de vendes creuades.

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Producte
Realitzada – 100 %
2014

2015
X Sí
Comerç i Turisme

No

Entitats i associacions britàniques / CIM / Empreses privades
Entitats de la ciutat
X Mantenir-la

Activar la Fira Activar-la
Gastronòmica
Fer la Fira Britànica en dates properes a Sant Jordi, patró d'Anglaterra.
En ser durant l'abril, esdevindria un producte desestacionalitzador. La
durada aproximada és d’una setmana.
La Fira Medieval se celebra el 17 de gener; per tant, actua com un acte
desestacionalitzador. Actualment, s’ha transformat en FIRA DE
PRODUCTE LOCAL.

Acció 2
Descripció
Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable

Projecte específic dinamitzador per al Parc Natural
Programa d'accions coordinades amb la direcció del Parc Natural,
encaminades a potenciar el turisme de natura.
Producte
No realitzada – 0%
Sí
Comerç i Turisme

X No
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Acció 2
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Projecte específic dinamitzador per al Parc Natural
Parc Natural de s'Albufera / Regidoria de Medi Ambient

Acció 3
Descripció

Pla de recuperació i manteniment de camins rurals
Tasques de recuperació, condicionament i manteniment.

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Producte
Realitzada – 100 %

Acció 4
Descripció

Impuls d'esdeveniments nàutics i regates al port de Maó
Potenciar el port, en els àmbits econòmic i turístic, a través de les
regates.
Producte
Realitzada – 33 %

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Mantenir-la

Activar-la

Objectiu de posicionar Maó com una destinació de natura.

2014

2015
X Sí
Serveis Tècnics i Medi Ambient

X Mantenir-la

No

Activar-la

Es van realitzant tasques a mesura que les associacions de veïns o altres
entitats ho demanen.

2014

2015
X Sí
Comerç i Turisme
Esports
Club Marítim de Maó

No

X Mantenir-la

Activar-la

L’àrea d'Esports i l’àrea de Comerç i Turisme col·laboren, mitjançant
subvencions, per executar diferents activitats al port.
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Acció 5
Descripció
Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions
Acció 6
Descripció

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Museu Britànic de Ca n'Oliver
Implantació del Museu Britànic, en el marc de la rehabilitació de Ca
n’Oliver.
Producte
Realitzada – 100 %
2014
Sí
Ajuntament de Maó

X No

Mantenir-la
Ús de la sala per a la realització d’actes.

Esdeveniments amb filosofia "Mô Vida"
Creació contínua d'actes i nous esdeveniments per a la ciutat, realitzats
al carrer i amb voluntat de repetir-se cada any: rutes de tapes, mercats
temàtics, concursos, activitats musicals, etc.
Producte
Realitzada – 100 %
2014

2015
X Sí
Comerç i Turisme

No

Mantenir-la

Activar-la

És una marca que ja no és propietat de l'Ajuntament, però la intenció és
seguir amb la mateixa filosofia de ciutat viva

Per a l’eix de qualitat es van definir les 13 accions següents:

Acció 7

Activar-la

Certificacions de qualitat a les platges
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Descripció

Implantació de la certificació bandera blava a les platges del municipi.

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Qualitat
Realitzada – 100 %

Acció 8
Descripció

Implantar sistemes de recàrrega elèctrica per a vehicles
Implantar aquest servei en un o diversos punts de la ciutat,
preferiblement als aparcaments on més estacionin els turistes.
Qualitat
No realitzada – 0 %

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions
Acció 9
Descripció

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica

2014

2015
X Sí
Medi Ambient

No

Mantenir-la

Activar-la

Es va deixar de fer, a causa de la constància que requeria. Actualment
s’estan fent actuacions de millora.

Sí

X No

Medi Ambient

Mantenir-la

X Activar-la

S'han començat a implantar durant els anys 2016-2017.
Potenciar l'aplicació de dispositius APPS
Per seguir tenint una aplicació d'alta qualitat, es requereix que aquesta
aplicació presti més serveis, entre els quals figuri un posicionament
directe al mapa i un cercador.
Qualitat
No realitzada – 0 %

Sí

X No
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Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Noves Tecnologies
Comerç i Turisme
SILME

Acció 10
Descripció

Impuls del sistema de qualitat SICTED per a comerços
Menorca és destí pilot d'aquest programa. Es tracta d'una normativa de
qualitat, molt senzilla, enfocada al sector serveis —especialment, als
comerços— per millorar els procediments i la seva forma de treballar.
Qualitat
Realitzada – 30 %

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Mantenir-la

Activar-la

2015
X Sí
Comerç i Turisme

No

Mantenir-la

Activar-la

Es va posar com a requisit obligatori en els requisits de condicions de les
concessions de l'Ajuntament.

Acció 11
Descripció

Millora dels sistemes d'informació turística
Continuar avançant per millorar la informació turística a les persones
que ens visiten, bé mitjançant més hores o dies d'accés, bé amb més
persones o més i millors mitjans.

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats

Qualitat
Realitzada – 100 %
2015
X Sí
Comerç i Turisme

No
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Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions
Acció 12
Descripció
Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions
Acció 13
Descripció

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions
Acció 14
Descripció

X Mantenir-la

Activar-la

Comunicació contínua amb la Fundació Destí.
Pla de recuperació de zones degradades
Realitzar actuacions successives per recuperar diferents espais de la
ciutat, com, per exemple, les zones des Freginal i Costabella.
Qualitat
No realitzada – 0 %
X Sí
Microciutat

No

Mantenir-la

X Activar-la

Pla per a incidències ciutadanes de zones públiques
Aplicació per a incidències urbanes, que permet enviar incidències
urbanes directament a l’Ajuntament des d’un dispositiu mòbil. L’aplicació
permet fer una foto de la incidència i emplenar un formulari descriptiu i
identificatiu, i envia la incidència al servei pertinent de l’ajuntament del
municipi on es troba la persona usuària, via geolocalització.
Qualitat
Realitzada – 100 %
2015
Sí

X No

Microciutat
SILME

X Mantenir-la

Activar-la

Pla de millora i manteniment de façanes
Plans de subvencions per a la rehabilitació de façanes i, també,
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conservació d’edificis.
Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Qualitat
Realitzada – 100 %

Acció 15
Descripció

Pla de millora de zones i entorns turístics
Accions de millora en tot allò relatiu a zones i entorns d’influència
turística o a zones que, habitualment, presentin activitat turística.

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Qualitat
Realitzada – 100 %

Acció 16
Descripció

Programa Welcome, de benvinguda a la destinació
Proposta per seguir avançant en mesures de benvinguda, per fer que les
persones que ens visiten se sentin ben acollides des que arriben.
Qualitat
Realitzada – 100 %

Eix
Execució – grau

2014

2015
X Sí
Urbanisme

No

X Mantenir-la

Activar-la

Subvencions municipals de façanes del pla "Millorant ca teva, milloram
Maó".

2014

2015
X Sí
Microciutat

No

X Mantenir-la

Activar-la

Millora de parcs infantils; voltants de l’Hotel Port Mahón, etc. Es
realitzen feines de manteniment i millora a les urbanitzacions, en funció
de les peticions de les associacions de veïns de cada urbanització.
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execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

2014

Acció 17
Descripció

Continuar el pla d’apadrinament de rotondes i jardins
Deixar posar publicitat a les rotondes, a canvi del fet que els serveis
municipals no estiguin encarregats de fer-ne el manteniment.
Qualitat
Realitzada – 100 %

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions
Acció 18
Descripció

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o

2015
X Sí
Comerç i Turisme

No

Mantenir-la

2015
X Sí
Microciutat

Activar-la

2014

No

X Mantenir-la

Activar-la

Ampliació de zones de connexió Wi-Fi a Internet
Ampliar la zona Wi-Fi gratuïta en punts d’especial interès turístic per a la
ciutat, així com també millorar les connexions fixes, els caixers
d’Internet, etc.
Qualitat
Realitzada – 50 %
2015
Sí
Noves Tecnologies

X No
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entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Acció 19
Descripció
Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Mantenir-la

Activar-la

No hi ha cap zona Wi-Fi creada per l’Ajuntament, només zones a les
quals col·labora amb publicitat. Actualment: plaça de s’Esplanada,
Claustre del Carme, parc Rochina, Poliesportiu Municipal.
Millora del transport públic que comunica amb les urbanitzacions
Ampliar la franja horària del transport públic en temporada alta i les
comunicacions amb les urbanitzacions turístiques.
Qualitat
Realitzada – 100 %
2014

2015
X Sí

No

Mobilitat

X Mantenir-la

Activar-la

Per a l’eix de promoció es van definir 6 accions:

Acció 20
Descripció
Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la

Crear una imatge turística de Maó
Creació d’una imatge adequada del nom de la ciutat, per afegir-la a la
promoció exterior, mitjançant fullets, fotos, web, etc.
Promoció
No realitzada – 0 %
Sí
Comerç i Turisme

X No

X Mantenir-la

17
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Observacions

Es proposa realitzar aquesta acció mitjançant la fórmula del concurs i,
també, que s’associï a un eslògan.

Acció 21
Descripció

Pla de turisme Maó en línia
Realitzar, en col·laboració amb el departament de Noves Tecnologies,
tots els avanços possibles, des del punt de vista del màrqueting en línia,
a l’apartat de la pàgina web municipal dedicat al turisme.
Promoció
No realitzada – 0 %

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Sí
Noves Tecnologies
Comerç i Turisme
SILME

X No

Mantenir-la

X Activar-la

Actualment, es troba en procés d’actualització.

Acció 22
Descripció

Concurs-creació d’un banc d’imatges de Maó
Afegir, a la pàgina web municipal, un apartat dedica al banc d’imatges,
que contengui imatges del municipi de qualitat.

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Promoció
No realitzada – 0 %

Sí
Totes les àrees de l’Ajuntament

Mantenir-la

X No

X Activar-la

Imatges obtingudes, per exemple, mitjançant concurs. En col·laboració
amb totes les àrees de l’Ajuntament.
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Acció 23
Descripció

Pla de comercialització de creuers
Continuar liderant la comercialització de creuers, de la mà d’Autoritat
Portuària, així com representació del sector i altres entitats. Incloent-hi
contactes amb les companyies, que es poden dur a terme a fires com
Miami i Gènova.

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Promoció
Realitzada – 100 %

Acció 24
Descripció

Projecte de promoció gastronòmica
Promoció de productes gastronòmics; en particular, la maonesa, però
també el formatge i el gin de Menorca.

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Promoció
Realitzada – 50 %

2014

2015
X Sí

No

Alcaldia
Comerç i Turisme
Autoritat Portuària de Balears

X Mantenir-la

Activar-la

Actualment, es treballa en la creació d’una ruta de ports singulars,
integrada per cinc ciutats de la Mediterrània (Còrsega, Sardenya, Sicília,
Malta i Maó).

2015
X Sí
Comerç i Turisme

No

CIM

X Mantenir-la

Activar-la

Només promoció del formatge; s’ha entrat a formar part de l'Associació
de la Ruta Europea del Queso, de la qual Maó exerceix actualment la
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presidència.

Acció 25
Descripció

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Vídeo promocional
Disposar d'un suport audiovisual per ajudar a promocionar la ciutat. Per
afegir a la web, les xarxes socials o com a arxiu adjunt. I també en format
DVD, per complementar fullets promocionals de gamma alta.
Promoció
Realitzada – 90 %
2014
Sí
Comerç i Turisme

X No

X Mantenir-la

Activar-la

No s’ha fet en format DVD.

Per a l’eix de formació es va definir l’acció següent:

Acció 26
Descripció

Eix
Execució – grau
execució (%)
Any execució
Acció periòdica
Àrea/Departament
responsable
Altres
administracions o
entitats
Interès a mantenir-la
o activar-la
Observacions

Programa de sensibilització davant el turisme
Es proposa la realització de programes de sensibilització per al públic en
general; i, en alguns casos, programes de formació directa i específica
per a comerços, bars...
Formació
Realitzada – 30 %
2015
X Sí
Comerç i Turisme

No

Mantenir-la
Cursos d’idiomes i jornades de comerç.
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3. MARC D’ACTUACIÓ

3.1 LA LLEI 8/2012, DE TURISME DE LES ILLES BALEARS

La Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, estableix el nou marc legislatiu
turístic a les illes Balears i deroga l’anterior normativa, la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears.
La Llei 8/2012 s’estructura en un títol preliminar, dedicat a les disposicions generals, i en cinc
títols. El títol I es refereix a les competències i l’organització administrativa; el títol II, als drets i
deures dels usuaris dels serveis turístics i de les empreses turístiques; el títol III, a l’ordenació de
l’activitat turística; el títol IV, al foment i la promoció del turisme, i el títol V, al control de la
qualitat turística.
L’objecte de la llei (article 1) és «l’ordenació, la planificació, la promoció, el foment i la disciplina
del turisme i de la qualitat en la prestació de serveis turístics de les Illes Balears en el marc de
l’Estatut d’Autonomia i de la resta de l’ordenament jurídic».
En particular, la finalitat de la llei (article 1) és:
“a) Impulsar el turisme sostenible com el principal sector estratègic de l’economia de les Illes Balears,
generador d’ocupació i de desenvolupament econòmic.
b) Promocionar les illes Balears com a destinació turística de referència a la mar Mediterrània,
atesa la seva singularitat insular i la seva realitat cultural, mediambiental, econòmica i social,
impulsant la desestacionalització i potenciant els valors propis d’identitat de cadascuna de les
Illes.
c) Promocionar Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a marques turístiques, garantint-los
un tractament que n’asseguri la màxima difusió interior i exterior.
d) Millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la incorporació de criteris d’ordenació i
planificació, d’innovació, de professionalització, d’especialització i formació dels recursos
humans i de garantia de la qualitat turística, que millorin la rendibilitat de la indústria turística
balear sense desatendre la sostenibilitat i la màxima protecció mediambiental.
e) Erradicar la competència deslleial i l’oferta il·legal o clandestina.
f) Fomentar la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica com a prioritats que
impulsin el progrés del sector turístic a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
g) Defensar i protegir els usuaris dels serveis turístics.
h) Fomentar la diversificació de l’oferta turística.
i) Millorar l’accessibilitat dels recursos i els serveis turístics.
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j)

Protegir, conservar i difondre els recursos turístics d’acord amb els principis de
desenvolupament sostenible i de qualitat mediambiental.»

La llei estableix, en el capítol I, les competències de les diverses administracions de les Illes.
Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 6):
«1. De conformitat amb el que disposen els apartats 11, 21 i 47 de l’article 30, l’article 31.6 i
l’apartat 3 de l’article 58 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, corresponen a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les competències en relació amb el
turisme següents:
a) La formulació i l’aplicació de la política turística de la comunitat autònoma.
b) La regulació de l’activitat turística i de la prestació de serveis turístics, incloent-hi la fixació dels
drets i deures dels usuaris de serveis turístics.
c) La potestat reglamentària en matèria turística en el seu àmbit competencial.
d) La cooperació en matèria de turisme amb altres administracions públiques.
e) Les declaracions d’interès turístic autonòmic.
f) La redacció del Pla integral de turisme.
g) Totes les altres competències que li atribueixi aquesta llei o una altra normativa aplicable.
2. En l’exercici de les competències anteriors, l’Administració de la comunitat autònoma ha de
procurar, quan sigui necessària, la coordinació entre l’Administració General de l’Estat, els consells
insulars i les entitats locals.»
Competències del Consells Insulars (article 7):
«D’acord amb el que estableix l’article 70.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
corresponen als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, en relació
amb el seu propi àmbit territorial, les competències següents:
a) L’ordenació i la planificació turística mitjançant, entre d’altres, l’elaboració dels plans
d’intervenció corresponents en àmbits turístics, plans territorials insulars i plans de
desenvolupament turístic insular.
b) L’administració i la gestió dels recursos turístics.
c) La potestat reglamentària en matèria turística en el seu àmbit competencial.
d) L’ordenació i la gestió del Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics.
e) La promoció interna i externa i la protecció de la imatge turística de l’illa sobre la qual
exerceixin les seves competències, fixant els criteris, la regulació de les condicions i l’execució
o el control de les línies públiques d’ajuda i promoció del turisme.
f) La potenciació de les mesures i les actuacions que possibilitin el desenvolupament i la
implantació de polítiques de qualitat turística en les destinacions, els recursos, els serveis i les
empreses turístiques del seu àmbit territorial.
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g) La protecció i la preservació dels recursos turístics.
h) L’assessorament i el suport tècnic als municipis del seu àmbit territorial en qualsevol aspecte
que millori la seva competitivitat turística.
i) El desenvolupament de la política d’infraestructures turístiques i la coordinació de les accions
que en la matèria facin els municipis.
j) L’impuls i la coordinació de la informació turística.
k) Les declaracions d’interès turístic insular.
l) La concessió de premis i distincions turístiques.
m) La inspecció i la sanció en matèria de turisme en els termes establerts en aquesta llei.
n) Totes les altres competències relacionades amb el turisme que se li atribueixin en aquesta llei
o en una altra normativa aplicable.»

Competències dels ajuntaments de les Illes Balears (article 8):
«Els municipis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el seu àmbit territorial, tenen les
competències següents en matèria de turisme:

a) La protecció i la conservació dels recursos turístics, així com l’adopció de mesures tendents a
la utilització i el gaudi efectius d’aquests recursos.
b) La promoció turística del municipi en el context de la promoció de cada una de les Illes
Balears.
c) El foment de l’activitat turística en el seu terme municipal.
d) La col·laboració en matèria de turisme amb altres administracions públiques.
e) Les declaracions d’interès turístic municipal.
f) L’aprovació dels plans de desenvolupament turístic municipal.
g) Qualsevol altres competències que els siguin atribuïdes per aquesta o una altra llei,
transferides o delegades d’acord amb el que preceptua la legislació de règim local.»

Per tant, la llei estableix un paper en la planificació turística a cada una de les administracions de
les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears s’ha d’encarregar de la redacció del Pla integral de
turisme, que és el document marc de la planificació turística de les Balears. Per altra banda, els
consells insulars han de redactar els plans de desenvolupament turístic insulars i els ajuntaments,
els plans de desenvolupament turístic municipals (fig. 2).
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Figura 2. Competències en la planificació turística de les Illes Balears. Elaboració pròpia

D’altra banda, aquesta llei, en l’article 70, relatiu a la planificació turística, estableix que:
«1. El Govern de les Illes Balears ha d’aprovar el Pla integral de turisme de les Illes Balears, que ha
de contenir, si escau, els eixos d’acció del Pla integral de turisme nacional. Aquest pla ha de
constituir l’instrument bàsic i essencial en l’ordenació dels recursos turístics de les Illes Balears, per
la qual cosa qualsevol instrument de planejament turístic i promoció s’ha d’ajustar a les directrius
que s’hi estableixin.
2. Cadascun dels consells insulars i dels ajuntaments, en l’àmbit de les seves competències, ha
d’aprovar els plans de desenvolupament turístic de cada una de les seves illes i municipis, que han
de tenir entre d’altres els objectius següents:
a)
b)
c)
d)

Definir el model i l’estratègia de desenvolupament turístic de cada una de les illes o municipis.
Determinar les principals necessitats, objectius, prioritats i programes d’acció.
Impulsar els recursos turístics de cada illa o municipis.
Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per diversificar l’oferta turística i reduir al
màxim l’estacionalitat.
e) Establir mesures que impulsin la competitivitat del sector turístic i permetin un
desenvolupament turístic sostenible i compatible amb la protecció de l’entorn, el medi
ambient i els recursos turístics.
f) Establir les mesures que siguin necessàries per aconseguir un increment de la qualitat turística.
Reglamentàriament s’ha de definir el contingut dels plans de desenvolupament turístic insular i
municipal, i s’ha de diferenciar també el contingut del Pla de la ciutat de Palma.
En tot cas, els plans de desenvolupament turístic municipal han de preveure els principis i les
directrius en matèria d’estètica en zones turístiques, d’obres i construcció, de sorolls i horaris i de
zones comercials saturades.
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3. Els plans turístics poden ser revisats en funció de l’evolució del sector turístic i de l’aparició de
circumstàncies que no haguessin pogut ser tingudes en compte en el moment en què
s’elaboraren.
4. En el marc dels plans establerts en aquest article es poden elaborar plans encaminats al
desenvolupament de productes específics.
5. Cadascun dels consells insulars ha de promoure la col·laboració amb altres administracions
públiques i, en les condicions fixades en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia, amb
altres països o regions estrangeres, i ha de prioritzar aquelles que més flux turístic aporten a cada
illa.
6. Els ajuntaments poden instar el Govern de les Illes Balears a ser declarats municipi turístic.
Reglamentàriament s’han de determinar el contingut i els requisits per a la declaració
esmentada.»
En la disposició addicional dissetena s’especifica que «en el termini màxim d’un any des de
l’aprovació definitiva del Pla integral de turisme de les illes Balears, els consells insulars i els
municipis han d’iniciar la tramitació de l’aprovació dels seus plans de desenvolupament turístic i, si
escau, les ordenances municipals necessàries per executar-los.»

3.2 EL PLA INTEGRAL DE TURISME DE LES ILLES BALEARS (PITIB)
Una de les moltes accions que deriven de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes
Balears, és la redacció del Pla integral de turisme de les Illes Balears. Segons aquesta llei, el pla ha
de ser el document marc al qual s’han d’adaptar els diversos plans de desenvolupament turístics,
tant insulars com municipals. Així, segons aquesta Llei, el Govern de les Illes Balears ha d'aprovar
el Pla integral de turisme de les Illes Balears, que ha de contenir, si escau, els eixos d'acció del Pla
integral de turisme nacional. Aquest pla constituirà l'instrument bàsic i essencial en l'ordenació
dels recursos turístics de les illes Balears, per la qual cosa qualsevol instrument de planejament i
promoció s'ha d'ajustar a les directrius que s'hi estableixin. A més, la Llei posa de manifest «la
necessitat que els plans d’intervenció en els àmbits turístics estiguin absolutament coordinats amb
els plans territorials insulars de cada una de les illes. Aquesta acció és la base del que ha de ser el
Pla integral de turisme de les Illes Balears, en què han de confluir les accions en les matèries
següents: territori, producte, qualitat, intel·ligència de mercats, promoció i formació».
Des de l’aprovació de Llei general turística (Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears) s’han redactat dos plans integrals de turisme de les Illes Balears (PITIB d'ara endavant).
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PITIB 2012-20151
El PITIB 2012-2015 estableix que l’estratègia turística per a les Balears s’ha de basar a «implantar i
desenvolupar el TURISME RESPONSABLE, com a nova forma que mira cap al futur», entenent com
a turisme responsable «el model de desenvolupament turístic que es fonamenta en els principis de
sostenibilitat, en l'equilibri dins dels estàndards socials (equitat social), la preservació dels recursos
de la destinació (conservació ambiental) i l'optimització dels recursos econòmics (eficiència
econòmica), en un compromís comú per part de tots els membres que conformen el sector
turístic».
D'aquesta manera, el turisme responsable està format per 3 esferes o dimensions (fig. 3):

Figura 3. Dimensions del turisme responsable. Elaboració pròpia. Font: PITIB 2012-2015

Dimensió social
Aquesta dimensió del turisme responsable fa referència als impactes socioculturals que l'activitat
turística té sobre l'entorn i en la població que resideix a la destinació turística. Algunes de les
qüestions, dins d'aquesta dimensió, són les següents:



1

Satisfacció de la població local
Accés real de la població resident als principals recursos de l'entorn

Podeu consultar el document a: http://balearicislandstourism.info/PITIB/index.php
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Conservació del patrimoni cultural i natural heretat i construït, cercant un equilibri entre la
protecció i l'ús del patrimoni com a recurs
Participació de la comunitat local en el desenvolupament turístic per aconseguir una major
conscienciació, implicació i participació eficaç de la comunitat en el procés de planificació

Dimensió econòmica
Aquesta dimensió recull els aspectes relacionats amb la viabilitat a llarg termini del turisme com a
activitat econòmica. Es concentren en aquest punt els temes relacionats amb l'aprofitament dels
beneficis econòmics de l'activitat turística per part dels agents del sector; es consideren qüestions
com les següents:












Estacionalitat de l'activitat
Ocupació turística, creació de llocs de feina
Efectes indirectes de l'activitat en altres sectors
Nivells de competitivitat del producte turístic de la destinació
Activitats turístiques a través del nombre de turistes
Intensitat d'ús turístic
Ordenació i control del lloc de destinació, mitjançant planificació regional i local
Mecanismes de control de la posada en marxa del model turístic
Sistema de transports que garanteixi l'accessibilitat i mobilitat de la demanda
Gamma de productes i serveis de l'oferta turística de la destinació, tenint-ne en compte la
qualitat, diversitat i marca
Satisfacció de la demanda, que garanteixi la consolidació de la destinació en el mercat

Dimensió ambiental
En aquest cas es tracta de la conservació i protecció dels recursos i ecosistemes naturals,
assegurant la viabilitat a llarg termini (intergeneracional) de l'activitat turística en funció dels
efectes que té sobre el medi. Alguns dels aspectes, dins aquesta dimensió, serien:





Protecció dels recursos naturals de valor, mitjançant la conservació i ampliació de les àrees
naturals protegides i el control de la intensitat del seu ús turístic
Gestió adequada dels recursos naturals escassos, com els hídrics i els energètics, mitjançant el
seu ús racional
Limitació de l'impacte ambiental de l'activitat turística, tenint en compte la pressió humana i
l'estrès urbanístic
Implantació de polítiques i pràctiques de gestió ambiental en la destinació

També defineix com a objectius màxims del Pla l’optimització dels recursos públics i la millora del
compte de resultats del sector empresarial.
Posa de manifest la necessitat de treballar en un canvi de tendència en l’arribada temporal dels
turistes, incrementant l’arribada en els mesos anteriors i posteriors al pic d’arribades, i igualant les
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dades de temporada alta, així com en el desenvolupament de productes especialitzats, amb
l’objectiu de millorar i promoure la diferenciació sobre la base del producte especialitzat i
incrementar la demanda, que ajudarà a augmentar la connectivitat de la destinació.
Estableix el marc d’actuació del pla, que es basa en el següents apartats:





La perspectiva del client
La perspectiva del Govern de les Illes Balears
La coordinació entre administracions
La perspectiva de l’ens gestor - ATB

I defineix les accions a curt, mitjà i llarg termini per a les illes Balears en sis eixos: territori,
producte, qualitat, intel·ligència de mercats, promoció i formació.
PITIB 2015-20252
Si en el PITIB anterior s’establien per primera vegada accions a curt, mitjà i llarg termini, el PITIB
2015-2025 proposa un decàleg de tàctiques classificades en tres grans blocs: construcció de marca
(branding), legislació i col·laboració.

Tàctiques relatives a la construcció de marca
Es proposa centrar les accions promocionals en el fet de comunicar els valors de la destinació i
aconseguir que el turista “se senti com a casa”.



Transmetre els nostres valors, els nostres elements diferenciadors, fent el paper d’amfitrió
de la persona que ens visita
Desenvolupament de la construcció de marca lligada al TIE (aparador turístic intel·ligent)

Tàctiques legislatives i administratives
Es basa a fomentar el paper de l'Administració pública de turisme en aspectes legislatius i
administratius sobre els quals pugui intervenir directament o mitjançant les relacions
administratives amb l’Estat espanyol.





2

Desenvolupament reglamentari de la Llei de turisme 8/2012
La redacció i aplicació dels PIAT en col·laboració amb els consells insulars
Impulsar la connectivitat entre la Península i les Illes Balears
Promoure mesures fiscals que afavoreixin la recuperació del mercat nacional i la
desestacionalització
Adequació de la Llei d’unitat de mercat
Podeu consultar el document a: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=2225484&coduo=475
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Coordinació entre administracions

Tàctiques relatives a la col·laboració




Ambaixadors/Prescriptors
Suport en espècie a tots els esdeveniments que venguin mitjançant les administracions
públiques supramunicipals
Catalització i promoció de les relacions empresa-empresa en accions promocionals o de
màrqueting privades

3.3 ESTRATÈGIA DE TURISME SOSTENIBLE PER A LES ILLES BALEARS 2017-2020
Amb motiu de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, impulsat per
l'ONU, el Govern de les Illes Balears i els consells insulars han creat el document Estratègia de
turisme sostenible per a les Illes Balears 2017-20203, que té com a principal objectiu la
competivitat sostenible de les Illes. La finalitat és orientar la política turística del conjunt dels
agents del sector, públics i privats, i proporcionar un marc de generació de riquesa, de preservació
i de posada en valor dels actius —culturals, patrimonials o naturals, entre d’altres— de les illes
Balears.
El document consta d’11 línies estratègiques i un total de 54 accions:
Línia estratègica 1. Promoure la sostenibilitat integral de les illes Balears com a destinació turística,
minvant els impactes negatius que es deriven de l'activitat turística i potenciant-ne els positius.
Línia estratègica 2. Fomentar només el turisme en temporada d'hivern, per minvar la concentració
de visitants en temporada d'estiu, tot evitant concentracions elevades que causin un impacte
negatiu sobre els ecosistemes, de tal manera que siguin compatibles els usos turístics amb la
conservació de recursos naturals.
Línia estratègica 3. Articular mecanismes que enforteixin la cooperació publicoprivada, així com la
coordinació interadministrativa, i potenciar el treball en comú.
Línia estratègica 4. Fomentar la creació i desenvolupament de productes turístics i rutes que no
causin un impacte negatiu sobre els recursos naturals i que contribueixin a la desestacionalització
de la demanda i a generar ocupació estable i de qualitat.
Línia estratègica 5. Potenciar la complementarietat entre els diferents segments, destinacions i
productes turístics de les illes Balears, per contribuir a la millora de la competitivitat del sector, tot
atenent les especificitats de cada una de les illes.
Línia estratègica 6. Aconseguir l'excel·lència i la qualitat total de cada una de les marques
turístiques de les Balears, com a factor diferenciador d'altres destinacions competidores.
3

Podeu consultar document a: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3007536&coduo=475&lang=ca
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Línia estratègica 7. Generar l'ús de les noves tecnologies en turisme, fomentar-ne la innovació i el
suport a la investigació.
Línia estratègica 8. Implementar mecanismes normatius d'harmonització i articulació de l'oferta,
així com habilitar mecanismes jurídics de control al seu adequat compliment, tot tenint en compte
la realitat de cada illa.
Línia estratègica 9. Afavorir la rehabilitació de les destinacions madures de les Balears i la posada
en valor de l'oferta interior, així com incentivar les destinacions i els productes turístics sostenibles
emergents, tot millorant la nostra oferta tradicional.
Línia estratègica 10. Promoure la sostenibilitat en l'experiència turística com un element
indispensable i de qualitat.
Línia estratègica 11. Promoure la sostenibilitat social basada en els drets de treballadors i
treballadores, i en la millora dels serveis, on la formació del conjunt del personal treballador del
sector esdevé una eina fonamental per garantir la sostenibilitat i qualitat de l'activitat turística.
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4. DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

4.1. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DEL MUNICIPI

4.1.1 Territori i zones protegides
Menorca té una superfície total de 69.475,37 hectàrees, 11.736,43 de les quals formen part del
terme municipal de Maó (fig. 4). Això suposa un 16,9 % de la superfície total de l’illa.

Figura 4. Mapa municipal de Menorca. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

El terme municipal de Maó té protegit el 68 % de la seva superfície, sota diverses figures de
protecció, com es pot observar a la taula següent:
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MENORCA

Maó

Superfície (ha)

69.475,37

11.736,43

Superfície protegida (ha)

47.006,91

7.939,59

AANP1

13.915,41

2.929,47

ANEI2

15.690,95

3.643,17

586,71

217,86

10.696,75

897,45

AIP5

3.587,96

171,63

ZEPA6

26.821,1

6.390,45

20.217,44

5.675,56

3.329,78

3.180,42

Reserva natural

106,64

106,64

Paratge natural

0

0

Monument natural

0

0

ARIP i ARIP B3
ANIT4

LIC7
Parc natural o nacional

Notes:
1
Àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció
2
Àrea natural d'especial interès
3
Àrea rural d’interès paisatgístic
4
Àrees naturals d’interès territorial
5
Àrees d’interès paisatgístic
6
Zona d’especial protecció per a les aus
7
Llocs d’importància comunitària
Els valors dels camps indiquen la superfície afectada per la figura de protecció especificada
pels plans territorials vigents (del 2005, en el cas de Menorca). Algunes figures poden
presentar un solapament entre si.
El camp “Superfície protegida” fa referència a la superfície concreta de sòl: AANP, ANEI, ARIP
(boscós inclòs), ANIT, AIP, LIC, ZEPA, monument natural, reserva natural, paratge natural,
parc nacional, parc natural o qualsevol combinació entre les anteriors.
Taula 2. Zones protegides. Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), a partir de dades
dels Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears. SA (SITIBSA)

Entre els espais protegits del municipi cal destacar l’únic Parc Natural de l’illa i els espais protegits
per la Xarxa Natura 2000.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU
El Parc Natural de s'Albufera des Grau està format per l'albufera des Grau, l'illa d'en Colom i el cap
de Favàritx (fig. 5). És l’única zona protegida de l’illa inclosa en la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a
la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), a més de ser la zona nucli de la Reserva
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de la Biosfera. El parc compta amb una gran diversitat d'ambients, com zones humides, terrenys
agrícoles i ramaders, boscos, penya-segats, platges i illots a les zones marines. Té una superfície
total de 5.066,95 ha (1.735,50 hectàrees marines i 3.331,46 hectàrees terrestres) i està situat a
l’est de l’illa, dins el terme municipal de Maó.

Figura 5. Mapa del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Font: Espais Naturals Protegits. Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears

Al parc es troba situat el Centre de Recepció-Interpretació Rodríguez Femenías (seu de l’oficina de
gestió), que roman obert durant tot l’any, encara que els seus horaris varien en funció de l’època.
Al centre, hi ha personal d’informació durant l’horari públic d’atenció, tríptics i informació pràctica,
sala de projeccions i una exposició permanent, amb una maqueta a escala del parc i la recreació de
les espècies animals i vegetals que hi viuen.
El parc té també dos observatoris d’aus, un habitatge per al personal investigador i un laboratori.
S'hi poden fer visites guiades, prèvia petició telefònica. La durada de la visita és de 2 hores i el grup
màxim de persones és de 20.
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Xarxa Natura 2000
La Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació
(ZEC), llocs d’importància comunitària (LIC) i zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA).
La declaració d’aquestes zones té la finalitat de contribuir a garantir la biodiversitat en el marc
europeu, mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora silvestres existents,
d’acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals
de cada territori.
Al terme municipal de Maó podem trobar els següents espais de la Xarxa Natura 2000 (fig. 6):
-

ES0000386 Capell de Ferro (ZEPA)
ES0000234 S’albufera des Grau (LIC, ZEPA)
ES0000237 Des Canutells a Llucalari (LIC, ZEPA)
ES0000235 De s’albufera a la Mola (LIC, ZEPA)
ES0000233 D’Addaia a s’albufera (LIC, ZEPA)
ES0000522 Espai marí del sud-est de Menorca (ZEPA)
ESzz16002 Canal de Menorca (LIC)

Figura 6. Llocs d’interès comunitari (LIC) i zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) del terme municipal de Maó.
Font: IDE Menorca
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4.2 DADES AMBIENTALS

4.2.1 Freqüentació de platges

Les platges de Menorca són el principal reclam turístic de l’illa. Aquests ecosistemes naturals —
fràgils i vulnerables— reben una pressió humana forta durant els mesos d’estiu. A l’illa, hi ha un
total de 102 platges, que es classifiquen de la forma següent:


Platges tipus A: situades en un nucli turístic o urbà (urbanes)



Platges tipus B: són platges no urbanes, amb un accés rodat relativament pròxim a la platja;
disposen de serveis mínims o són inexistents



Platges tipus C: són platges no urbanes

Maó compta amb un total de 27 platges, la gran majoria de les quals (60 %) són del tipus C. Encara
que és el municipi de Menorca amb major nombre de platges, la majoria d’aquestes no són gaire
freqüentades, perquè algunes s’ubiquen dins el mateix port de Maó o bé es tracta de platges
situades dins el Parc Natural de s’Albufera des Grau, i, per tant, presenten una accessibilitat més
difícil (Mongrofa, Cala de sa Torreta, Cala en Cavaller, illa d’en Colom, etc.).

4.2.2 Consum d’energia

El consum d’energia a Maó, com a la resta de l’illa, va augmentar del 1997 fins al 2009, moment a
partir del qual —principalment, a causa de la crisi econòmica— el consum disminueix de forma
important. Els anys 2015 i 2016 s’aprecia una recuperació del consum elèctric al municipi (fig. 7).
El consum d’energia mensual augmenta durant els mesos de temporada turística alta, però el
municipi no es troba entre aquells que presentin un major increment motivat pel fenomen turístic
(fig. 8).

Figura 7. Evolució del consum anual d’electricitat a Maó, 1997-2016. Elaboració pròpia. Font: Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM)
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Figura 8. Evolució del consum mensual d’electricitat 2016. Elaboració pròpia. Font: Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM)

4.2.3 Consum d’aigua
L’aigua potable de Maó només s’abasteix de l’aigua dolça que plou i que aconsegueix filtrar-se al
subsòl. A partir de l’extracció als diferents pous, l’aigua és emmagatzemada als dipòsits, on rep un
tractament de potabilització, per tal d’assegurar-ne totes les garanties sanitàries. Una vegada és
abocada a la xarxa de distribució, pot arribar finalment a totes les llars del municipi.
Procedència de l'aigua de consum
Els aqüífers són grans masses d’aigües subterrànies, formades per roques poroses i permeables,
on l’aigua circula i s’hi emmagatzema. Els principals aqüífers de Menorca se situen a la part sud i a
l’oest —l’aqüífer de Migjorn, constituït per roca de marès— i al nord, on es troba l’aqüífer de
Subaida.
L’aigua dolça de Menorca és extreta únicament a partir d’aquests aqüífers, mitjançant la
construcció de pous i dipòsits. El municipi de Maó disposa de 22 pous, distribuïts en 4 xarxes
principals, que formen el sistema d’abastiment del nucli urbà.
La baixada del nivell de l’aigua dels aqüífers es produeix, possiblement, per causes com el
creixement urbanístic, la intensificació del sector agrari, el desaprofitament de les aigües pluvials
i/o el canvi climàtic, de manera que, malgrat l’existència d’un règim de pluges abundants, aquestes
no serveixen per frenar l’esmentada dinàmica negativa. D’aquí es deriva tota la problemàtica de
l’aigua i la necessitat d’impulsar mesures d’estalvi i sensibilització, per preservar aquest recurs
escàs.
El consum anual d’aigua (volum d’extracció d’aigua per a usos urbans) al municipi de Maó va
augmentar del 2002 fins al 2006, quan s’observa el valor més elevat de la sèrie de dades
(2.927.000 m3). A partir de llavors i fins al 2016, el volum extret s’ha reduït un 25 % (fig. 9).
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Figura 9. Extracció anual d’aigua per a usos urbans a Maó 2000-2016. Elaboració pròpia. Font: Observatori
Socioambiental de Menorca

Al municipi de Maó, durant el 2017, s'han realitzat diferents actuacions per resoldre situacions poc
favorables, en relació amb l'aigua: d'una banda, s'ha elaborat i aprovat el Pla d'emergència per
sequera, l’objectiu del qual és obtenir una eina àgil, que sigui utilitzada pels serveis municipals per
minimitzar els efectes de les eventuals situacions de sequera, de manera que es pugui garantir
l’abastament a la població, disminuir els costos econòmics derivats de la sequera i minvar els
efectes negatius sobre els aqüífers.
Un dels objectius del Pla és definir indicadors particulars de prevenció i detecció de sequera de
Maó, per avisar sobre la possible necessitat de declarar un determinat estat de sequera.
En funció del valor d’aquests indicadors, es poden presentar tres escenaris de sequera:


Situació de prealerta: els recursos comencen a minvar i s’han de començar a prendre mesures
de gestió.



Situació d’alerta: els recursos comencen a ser escassos i poden ser necessàries mesures de
restricció.



Situació d’emergència: situació greu, que preveu mesures de restricció.

Per altra banda, amb motiu de la detecció d’un problema recorrent dels últims anys, els nivells
elevats de nitrats a l'aigua de consum, l'Ajuntament ha fet un seguiment de l'aigua a través
d'analítiques mensuals; també ha posat la informació necessària a disposició de la ciutadania, per
ajudar a resoldre els dubtes que puguin sorgir, bé en forma de carta o bé mitjançant díptics
informatius.
Actualment, l'aigua depurada a l’EDAR (estació depuradora d'aigües residuals) Maó-es Castell no
és reutilitzada. Avui encara hi ha factors que dificulten la reutilització de les aigües regenerades
d'aquesta EDAR:


La xarxa de distribució de l'aigua regenerada no està construïda.
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El tractament actual no és suficient per procedir a la reutilització; s'hauria de construir una
estació regeneradora d'aigües (ERA), per dur a terme els processos de tractament necessaris.



El corrent d'entrada a l’EDAR té, a vegades, concentracions altes de sals, que dificulten el seu
ús posterior. No són concentracions sempre elevades, sinó que mostren pics; i tenen un origen
no prou clar.

Quant a l'evolució del consum d'aigua, tant al nucli de Maó com a la resta de nuclis de població del
municipi (exclosa la zona de POIMA) es pot observar que hi ha, en major o menor mesura, una
diferència entre els consums relatius a l'estiu i els corresponents a l'hivern, respectivament; hem
de remarcar l'any 2013, en el qual, a causa de la crisi, els consums són molt més baixos del que és
habitual (fig. 11).

Figura 10. Evolució del consum d’aigua al nucli de Maó 2008-2015. Elaboració pròpia. Font: Hidrobal.

Figura 11. Evolució del consum d’aigua a la resta de nuclis de població 2008-2015. Elaboració pròpia Font: Hidrobal i
Aigües Sant Lluís.
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4.2.4 Generació de residus
Residus totals
Del total de residus (rebuig, vidre, paper i cartó, envasos i matèria orgànica) de Menorca, els
residus de Maó representen entre un 24 i un 30 % del total. A la figura 12 observam que el total
de residus generats entre els anys 2008-2013 va disminuir. En canvi, durant els anys 2014 i 2015 va
augmentar.

Figura 12. Residus totals a Maó 2008-2017. Elaboració pròpia. Font: Consorci de Residus i Energia de Menorca

Com es pot observar a la figura 13, la ràtio de generació de residus per persona és menor, a Maó,
que la mitjana de Menorca, tot i que s’observa un augment en aquesta ràtio des del 2013.

Figura 13. Generació de residus domèstics per càpita 2008-2017. Elaboració pròpia. Font: Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM), Consorci d’Energia i Residus de Menorca i Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Fracció resta
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El volum de residus de rebuig recollits a Maó va experimentar una disminució del 2008 fins al
2013, moment a partir del qual s’observa un lleuger increment fins al 2017 (fig. 14).

Figura 14. Evolució anual de la recollida de rebuig 2008-2017. Elaboració pròpia. Font: Consorci de residus i energia de
Menorca

Vidre
La quantitat de vidre recollit al municipi, des del 2008, ha augmentat progressivament, com es pot
observar en el següent gràfic.

Figura 15. Evolució anual de la recollida de vidre 2008-2017. Elaboració pròpia. Font: Consorci de Residus
i Energia de Menorca
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Paper i cartó
A diferència del vidre, la recollida de paper i cartó ha patit, des del 2008, pujades i baixades. És
important destacar que del 2011 al 2012 es va produir una baixada important en aquest apartat,
que va passar de 2.444,6 a 1.773,4 tones recollides; però, de llavors ençà, ha augmentat
paulatinament, fins arribar gairebé a les 2.000 tones, de nou (fig. 16).

Figura 16. Evolució anual de la recollida de paper i cartó 2008-2017. Elaboració pròpia. Font: Consorci de Residus
i Energia de Menorca

Envasos lleugers
La generació d’envasos, tot i patir algunes oscil·lacions, mostra una tendència ascendent (fig. 17).
L’any 2008 es van recollir 458,2 tones, mentre que el 2015 se’n van recollir 554,1.

Figura 17. Evolució anual de la recollida d’envasos lleugers 2008-2017. Unitat de mesura: tones. Font: Consorci de
Residus i Energia de Menorca
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Matèria orgànica
En el cas de la matèria orgànica, les dades mostren una tendència a la baixa. Durant uns anys,
l'Ajuntament de Maó va implantar, en alguns carrers de la ciutat, la recollida selectiva de matèria
orgànica, sense èxit, ja que la quantitat d'impropis era molt elevada. Per això, el 2012 va eliminar
el servei. Actualment no es realitza recollida separada de matèria orgànica. Així i tot, l’àrea de
Medi Ambient està treballant amb el Consorci de Residus Sòlids Urbans per incorporar la recollida
orgànica a futurs contractes.

4.3. DADES SOCIOECONÒMIQUES
4.3.1 Dades demogràfiques
Població de dret
La població de dret és la població registrada oficialment al padró municipal. En el següent gràfic
podem observar que els darrers anys, a Maó, la població de dret s’ha mantingut estable, tant pel
que fa al total de població com en funció del gènere (fig. 18).

Figura 18. Evolució anual de la població de dret a Maó 2008-2017. Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT)

L’any 2017, la població total del municipi va ser de 28.161 persones empadronades, fet que suposa
un 30,89 % del total de la població de l’illa. Actualment, Maó és el segon municipi més poblat de
Menorca, després de Ciutadella. Del total de persones empadronades, 13.795 eren homes i 14.366
eren dones.
La piràmide de població de Maó (fig. 19) respon a una estructura pròpia de països desenvolupats,
és a dir: una base estreta i un cos central ampli, que disminueix paulatinament a mesura que
augmenta l’edat.
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Figura 19. Piràmide poblacional Maó 2017. Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Població de fet
Entenem com a població estacional —o població de fet— aquelles persones que hi ha realment
sobre un territori i que no queden reflectides en les estadístiques oficials, com el padró
d’habitants. L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) va elaborar una metodologia per
poder dur a terme una estimació d’aquesta població estacional sobre el territori menorquí.
En el cas de Maó, es pot observar que, durant els mesos de temporada alta, la presència de
persones al municipi augmenta respecte a la resta de mesos. La població estimada del mes d’agost
és 1,5 vegades superior a la del mes desembre (fig. 20). Tot i experimentar un increment
significatiu, no és dels municipis de l’illa amb major estacionalitat poblacional.

Figura 20. Pressió humana diària 2015. Elaboració pròpia. Font: Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)
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Pel que fa a l’estimació de la mitjana anual de població de fet, s’observa que aquesta és superior a
la població de dret, tot i que, durant els anys 2010-2011, la població de fet va ser inferior a la de
dret (fig. 21).

Figura 21. Evolució mitjana anual de la població de dret i de fet a Maó 2008-2015. Elaboració pròpia. Font: Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)

4.3.2 Dades econòmiques

Diversitat sectorial
La diversitat sectorial determina l’equilibri de l’ocupació laboral entre els diferents sectors
d’activitat. A Maó, la mitjana anual de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social, per
sectors econòmics, és molt més elevada en el sector serveis. Aquest fet ens indica una
terciarització de l’economia, característica de les illes Balears.
L’any 2016, la mitjana anual d’afiliació de treballadors/ores en el sector primari va ser de 146; en
el sector de la indústria, 802; en el de la construcció, 837; i en el sector serveis, 9.631.
PRIMARI

INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

2011

170

904

1.062

9.531

2012

157

876

857

9.139

2013

143

793

763

9.251

2014

141

707

763

9.304

2015

147

733

829

9.380

2016

146

802

837

9.631

Taula 3. Mitjana anual de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social a Maó, per sectors econòmics, període
2011-2016. Elaboració pròpia. Font: Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).
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En el següent gràfic observam com gairebé tots els sectors s’han mantingut constants al llarg
d’aquest període. El sector de la construcció va presentar un descens l’any 2011 i no es va
començar a recuperar fins al 2015. En canvi, el sector serveis, des de l’any 2012, ha augmentat
progressivament, fins a registrar el nombre més alt de persones afiliades a la Seguretat Social.

Figura 22. Evolució mitjana anual de persones afiliades a la Seguretat Social, a Maó, per sectors econòmics, 2011-2016.
Elaboració pròpia. Font: Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)

Atur
Pel que fa a les persones inscrites a l’atur, es pot observar que l’estacionalitat és inversa a la de les
persones afiliades a la Seguretat Social.
En aquest cas, els mesos amb major demanda es corresponen amb la temporada baixa turística,
quan l’activitat del sector, a l’illa, és notablement inferior. També s’observa, a la figura 23, que hi
ha hagut un descens gradual general de persones inscrites a l’atur entre el 2012 i el 2016, fet que
suposa més persones amb contracte de treball.
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Figura 23. Persones aturades, per mesos, a Maó, 2012-2016. Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT), a partir de les dades de Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

La població aturada, al municipi, és més elevada durant els mesos d’hivern que durant els mesos
d’estiu. El major índex de població aturada es produeix al sector serveis, seguit del sector de la
construcció. En canvi, el sector de l’agricultura i la pesca presenta una menor població aturada,
també pel fet que és un sector que ha disminuït molt la seva presència (taula 4 i figura 24).
Població aturada
Sector
econòmic
Agricultura i
pesca
Indústria
Construcció
Serveis
Hoteleria
Comerç
Resta de
serveis
Sense
ocupació
anterior
Total

Gen.

Feb.

Març

Abr.

Mai.

Juny

28

27

26

23

25

19

75
179
1.596
550
228
818

79
159
1.586
546
229
811

71
147
1.477
508
214
755

58
151
1.259
406
195
658

46
143
947
258
146
543

53

55

64

64

56

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

13

14

19

21

22

24

50
139
760
172
120
468

50
166
749
160
116
473

52
217
772
167
121
484

56
182
917
255
139
523

60
152
1.363
513
183
667

56
141
1.636
651
236
749

64
158
1.554
600
224
730

65

51

44

55

63

59

64

1.931 1.906 1.785 1.555 1.217 1.033 1.029 1.099 1.229 1.659 1.914 1.864
Taula 4. Població aturada, segons activitat econòmica, a Maó, l’any 2017. Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística
de les Illes Balears (IBESTAT), a partir de dades de Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
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Figura 24. Gràfic població aturada, segons activitat econòmica, a Maó, l’any 2017. Elaboració pròpia. Font: Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), a partir de dades de Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Estacionalitat laboral

Durant el període 2008-2009, es va experimentar un descens en l’estacionalitat laboral, fins que
aquesta va arribar al 7,2 % de l’any 2009. A partir d’aquell any, l’estacionalitat laboral ha crescut
cada exercici, fins que s’ha situat en el 18,1 % de l’any 2015. L’any 2016 va experimentar un
descens del 0,7% respecte a l’any anterior (fig. 25).

Figura 25. Evolució de la taxa d’estacionalitat laboral, a Maó, 2008-2016. Elaboració pròpia. Font: Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM)
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4.4. INFRAESTRUCTURES

4.4.1 Aeroport
L’únic aeroport de Menorca està situat 4,5 km al sud-oest de Maó. Es tracta d’un aeroport de
naturalesa turística, amb un important trànsit de vols xàrter, que arriba als seus màxims nivells
durant l’època estival. El 2017, l’aeroport va superar els 1,7 milions de passatgers.

4.4.2 Ports
Menorca disposa de dos ports de passatgers (de vaixells regulars i creuers turístics): a llevant, el
port de Maó; i a ponent, el port de Ciutadella.
El port de Maó està gestionat per Autoritat Portuària de les Illes Balears, que pertany al Ministeri
de Foment del Govern espanyol. Rep mercaderies, passatgers de línies regulars i creueristes.
L’arribada de passatgers al port de Maó és inferior a la del port de Ciutadella, des que aquest
darrer, el 2011, hi va incorporar el dic de Son Blanc. Pel que fa a l’evolució a partir del 2007,
podem observar una davallada, del 2008 al 2009, i una posterior recuperació, l’any 2010. El 2011
es torna a registrar un descens, tant en sortides com en arribades. De llavors ençà, aquests valors
s’han mantingut fins a la temporada 2017, amb un total de 63.287 sortides i 67.286 arribades (fig.
26).

Figura 26. Arribades i sortides anuals de passatgers, per via marítima, al port de Maó, 2007-2017. Elaboració pròpia.
Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Com moltes altres dades, l’arribada de passatgers per via marítima experimenta un increment
notable durant els mesos de temporada turística alta, com es pot observar a la figura 27. El pic
situat en el mes d’abril és motivat pels dies festius de Setmana Santa.
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Figura 27. Arribada mensual de passatgers al port de Maó, any 2017. Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT)

Pel que fa referència a creueristes, Maó concentra la major part de passatgers (96 %) de l’illa, molt
per sobre del volum que rep el port de Ciutadella; així, el 2017 hi van arribar més de 114.000
creueristes, el màxim observat des del 2010 (fig. 28).

Figura 28. Passatgers en creuers turístics, a Maó, anys 2007-2017. Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT)

4.4.3 Carreteres
La xarxa viària de carreteres de Menorca està formada per carreteres principals, secundàries i
camins. La xarxa connecta l’illa d’est a oest i de nord a sud, i té 188 quilòmetres, en total. En
concret, a Maó s'ubiquen carreteres primàries com la Me-7, que enllaça Maó amb Fornells, la Me-
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1, que és l'eix central que va de Maó a Ciutadella, o la carretera Me-2, que connecta amb es Castell
(taula 5 i figura 29).

Nom

Origen – destí

Longitud
(Km)

Tipus

Núm.
carrils

Me-1

MAÓ – CIUTADELLA

45

Primària

2

Me-2

MAÓ – ES CASTELL

1,91

Primària

2

Me-3

MAÓ - LA MOLA

4,86

Secundària

2

Me-4

TREPUCÓ

0,83

Camí

2

Me-5

MAÓ - ES GRAU

6,51

Secundària

2

Me-7

MAÓ – FORNELLS

22,6

Primària

2

Me-8

MAÓ - SANT LLUÍS – CALA ALCALFAR

9,2

Primària-

2

Secundària
Me-8R

ACCÉS AEROPORT SANT LLUÍS

0,25

Secundària

2

Me-12

MAÓ – CALA EN PORTER

11,66

Primària-

2

Secundària
Me-14

ACCÉS A L'AEROPORT MENORCA

1,72

Primària

2

RM

RONDA MAÓ

3,81

Primària

4

CF-1

CAMÍ FAR DE FAVÀRITX

2,39

Camí

2

CF-2

CAMÍ FAR - MAÓ

0,6

Camí

2

Taula 5. Xarxa de carreteres de titularitat insular (2015). Elaboració pròpia
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Figura 29. Xarxa de carreteres de titularitat insular (2015). Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

4.4.4 Transport públic
El transport públic, a Menorca, es basa en una xarxa d’autobusos que connecten tota l’illa. Maó,
juntament amb Ciutadella, és el municipi que concentra més línies de transport públic (fig. 30).
L’any 2017, el total de passatgers de les línies que passen per Maó va ser de 2.271.616 persones.
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Figura 30. Línies de transport públic de Menorca. Font: IDE Menorca.

Al centre de Maó es troba l’estació principal d’autobusos, punt de sortida i retorn de 26 línies. Hi
ha 14 línies que operen tot l’any i la resta opera únicament durant els mesos d’estiu (taula 6).
Nom ruta
01 Maó – Ciutadella
02 Maó – es Castell
03 Maó – Sant Lluís
10 Maó – aeroport
11 Estació Cós Nou – Estació d’autobusos
14 Bus exprés (Maó – Ciutadella)
15 Maó centre ciutat
18 Maó – instituts
19 Maó – Llucmaçanes
21 Maó – Sant Climent
22 Maó – Sant Climent – es Canutells
23 Maó – es Grau
24 Maó – es Murtar – sa Mesquida
25 Maó – Sant Lluís – Trebalúger – es Castell – Maó
31 Maó – Sant Climent – Cala en Porter
32 Maó – Alaior – Son Bou
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Identificador
ruta
1
2
3
10
11
14
15
18
19
21
22
23
24
25
31
32

Període
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Només estiu
Només estiu
Només estiu
Només l’estiu
Tot l’any
Només l’estiu
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Nom ruta
41 Es Mercadal – Fornells – Tirant – Son Parc – Arenal
d’en Castell – Maó
43 Maó – Favàritx – Maó
51 Maó – Alaior – es Mercadal – Ferreries – Cala Galdana
71 Maó – Alaior – es Migjorn Gran – Sant Tomàs
73 Maó – Alaior – es Migjorn Gran
90 Bus de nit (es Migjorn – Sant Lluís – es Castell –
Ferreries – Maó – Alaior – es Mercadal – Ciutadella)
91 Maó – Sant Lluís – Alcalfar – s’Algar
92 Maó – Sant Lluís – Punta Prima
93 Maó – Sant Lluís – Binibèquer
94 Maó – Sant Lluís – Binissafúller – Binibèquer – Maó

Identificador Període
ruta
41 Tot l’any
43
51
71
73
90

Només l’estiu
Només l’estiu
Només l’estiu
Tot l’any
Tot l’any

91
92
93
94

Només l’estiu
Només l’estiu
Només l’estiu
Només l’estiu

Taula 6. Línies de bus de transport públic a Maó 2018. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca i Transport de les Illes
Balears (TIB).

4.4.5 Atenció sanitària
Maó compta amb un total de 7 centres sanitaris, si sumam els públics i els privats (taula 7):
Tipus

Gestió

Hospital Mateu Orfila

Hospital general

Pública

Policlínica Verge de Gràcia

Hospital general

Privada

Asepeyo

Ambulatori, policlínica sense internament

Privada

Dalt Sant Joan

Ambulatori, policlínica sense internament

Pública

Centre de Salut Verge del Toro

Ambulatori, policlínica sense internament

Pública

Clínica de Medicina Avançada

Ambulatori, policlínica sense internament

Privada

Ambulatori Sant Climent

Ambulatori, policlínica sense internament

Pública

Taula 7. Centres sanitaris a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca.

53

Diagnosi del destí 2018
Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025

5. DIAGNOSI ENTORN TURÍSTIC
5.1. RECURSOS TURÍSTICS LOCALS

5.1.1 Patrimoni natural

PUNTS D’INTERÈS GEOLÒGIC
Menorca està constituïda per dues regions geològiques molt diferents entre si, la zona del nord i la
del sud, separades per una línia de fractura que va des del port de Maó fins a la zona de Cala
Morell, passant, més o manco, pel mig de l’illa. La regió de tramuntana (nord) es caracteritza per
presentar els materials més antics de Menorca. Les roques estan fracturades i plegades, i
constitueixen un entramat de terrenys heterogenis, constituïts principalment per conglomerats,
gresos, argiles i calcàries del Paleozoic i dolomies, margues calcàries del Mesozoic.
Per l’altre costat, a la regió de migjorn (sud) es troba la que és, probablement, la roca més
significativa de Menorca, el marès, encara que també se n’hi troben d’altres, com els
conglomerats. Formen una plataforma quasi horitzontal i lleugerament inclinada cap a la mar,
tallada per nombrosos barrancs, que han dissolt el rocam i han desenvolupat una xarxa fluvial per
anar a desembocar a les cales.
Per tota l’illa s’han definit 26 punts d’interès geològic, 7 dels quals es troben al municipi de Maó
(taula 8); i, en aquest cas, com en la majoria de punts d’interès geològic de l’illa, se concentren
tots a la part nord del municipi (fig. 31).
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Figura 31. Punts d’interès geològic a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca.

Punt d’interès geològic

Descripció

Illa del Rei

Dipòsits bassals de la transgressió miocena
amb nivells fossilífers.

Port de Maó i península de la Mola

Materials de la sèrie estratigràfica del
Miocè (conglomerats, calcarenites i
calcàries). Gènesi de la badia del port de
Maó.

Jaciment paleontològic de Binidalí

Miocè terminal amb nòduls d’algues
coral·linàcies (rodòlits).
Mineralitzacions de coure i zinc del
Carbonífer.
Gresos de la part inferior de la sèrie triàsica.
Dipòsits fluvials amb estructures
sedimentològiques excel·lents. Formes
d’erosió: gresos.
La zona és de l'era primària o Paleozoica,
turbidites del carbonífer (amb icnofòssils);
es caracteritzen pel seu aspecte lunar; hi
predomina la pissarra negra i gairebé no hi
ha vegetació.
Seqüències turbidítiques des Murtar i sa

Jaciment mineralògic de l’illa d’en Colom
Capell de Ferro i port d’Addaia

Cap de Favàritx

Pa Gros de Sa Mesquida
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Punt d’interès geològic

Descripció
Mesquida. A la cala des Murtar aquests
materials es caracteritzen per presentar
una intercalació d'una gran massa de colada
fangosa (debris flow). A la cala de sa
Mesquida cal destacar el turó del Pa Gros,
constituït fonamentalment per nivells de
conglomerats i gresos gruixuts, amb
absència de matriu i intercalats entre
pissarres.

Taula 8. Punts d’interès geològic a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca.

PUNTS D’INTERÈS NATURAL

Des del punt de vista natural, la riquesa i diversitat d’ecosistemes i hàbitats fa que Menorca sigui
considerat un indret de gran interès. Per classificar tota aquesta riquesa, s’han definit 55 punts
d’interès natural, 11 dels quals es troben situats al municipi de Maó (figura 32 i taula 9).

Figura 32. Punts d’interès natural a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca.
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Punt d’interès natural

Descripció

Bassa de sa Mesquida

Conjunt de petites basses desenvolupades sobre dunes fòssils; la
més important és semipermanent i té uns 70 cm de fondària, amb
aigües molt transparents. A uns 30 metres es troba una reduïda
bassa efímera sobre arena semiconsolidada. Estan ubicades al
creuer de la carretera Maó-sa Mesquida-es Murtar.

Albufera des Grau

És la zona humida més gran i important de Menorca; es considera
el nucli de la Reserva de la Biosfera. Es troba ubicada al Parc
Natural de s'Albufera des Grau, a la part nord-est de l'illa, al terme
municipal de Maó. A la llacuna, d'unes 70 hectàrees de superfície,
hi trobam una gran quantitat d'espècies animals i vegetals, per la
qual cosa té una gran riquesa mediambiental. S’hi poden dur a
terme tres tipus diferents d'itineraris i també disposa d'un centre
de recepció i interpretació, així com dos observatoris d'aus.

Gola des Grau

Sistema dunar des Grau

Illa d'en Colom

Prat de Morella

Sa Gola és el nom que rep un petit canal que connecta s'albufera
des Grau amb la mar. Un pont de pedra la creua tot just a l'inici de
l'itinerari; i davall del pont hi ha una de les comportes que regulen
el flux d'aigua entre s'albufera i la mar. Antigament, aquesta
regulació tenia finalitats pesqueres; actualment, la gestió està
enfocada a la conservació de la llacuna.
Aquest sistema dunar, el savinar i la massa boscosa de pins
associada formen una barrera d’arena vegetada que separa la mar
de la zona humida situada darrere la platja. L’arenal s’estén fins a
500 m cap a l’interior i, amb la seva variabilitat de formes i
història viscuda, dona lloc a una gran diversitat d’ambients
dunars. Per exemple, continua en direcció sud, més enllà de la
carretera, i remunta pels turonets; o s’entremescla amb la zona
humida i dona lloc a petites depressions inundables.
És l'illot més gran dels que envolten Menorca, amb una superfície
de 59 hectàrees. Forma part del Parc Natural de s'Albufera des
Grau. Per tant, es troba al nord-est de l'illa, dins el terme
municipal de Maó. Té dues platges: platja des Tamarells i arenal
d'en Moro. A més, hi ha una gran diversitat d'espècies, entre les
quals destaquen les espècies endèmiques d'escarabats, així com
la sargantana balear, espècie ja extingida a les illes grans.
Llacuna prelitoral d'aigües dolces i lliures, bastant somes, amb una
fondària màxima de 120 cm. És de caràcter semipermanent, ja
que s’arriba a eixugar en anys molt secs, encara que en condicions
normals roman inundada tot l’any. Es nodreix de les aigües
superficials procedents d’una xarxa de xaragalls que
desemboquen a la llacuna i de les aportacions de l’aqüífer. Per la
proximitat a la mar, el grau de mineralització es pot considerar
relativament baix i, junt amb el seu caràcter temporal, indica que
no es tracta d’un sistema freàtic connectat intersticialment amb la
mar a través de la barra arenosa. Durant l’hivern, l’excés d’aigua
acumulada a la llacuna flueix cap a la mar, a través de la barra
dunar; aquest flux de les aigües superficials no presenta
possibilitat d’intrusió marina a les capes inferiors. La llacuna es
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Punt d’interès natural

Bassa des Cós des Síndic

Arenal de Mongofra

Salines de Mongofra

Maresma des Canutells

Barranc de Biniparratx

Descripció
troba envoltada d’un excepcional bosc de tamarells i un conjunt
de dunes ben desenvolupat. Les aigües presenten un característic
color vermellós, a causa de la presència de substàncies húmiques.
Es tracta d’una de les llacunes millor conservades de les Balears i,
probablement, del Mediterrani espanyol.
Bassa temporal de dimensions considerables i aigües somes que
es troba en una depressió situada quasi al nivell de la mar, sobre
terrenys paleozoics. S'asseca normalment entre juny i setembre.
Arenal i sistema dunar associats a la platja de Mongofra. És un
dels sistemes dunars remuntants que hi ha distribuïts per la
tramuntana de l'illa. A la part baixa, dins la platja, es van formant
les morfologies dunars, que, empeses pel vent, van pujant en
forma d'arenal per la falda que tanca la cala per la part de ponent;
en arribar dalt, l'arena cau pel penya-segat marítim, per tornar a
alimentar la platja. Té un estat de conservació bo, destacant les
formacions de savinar i marina de romaní de l'arenal.
Zona litoral soma i heterogènia, des del punt de vista ecològic i
paisatgístic, situada sobre una cubeta paleozoica coberta de
materials al·luvials quaternaris. Inclou basses temporals aïllades,
prats d’inundació, basses distròfiques d’aigua dolça, nuclis de
densa vegetació, canals de drenatge i salines, actualment
abandonades. La majoria d’aquest conjunt es troba inundat tot
l’any, però hi ha zones d’inundació temporal. Domina el
component marí, en la composició de les aigües, que es reflecteix
en la diversitat i estructura de les comunitats. Les aportacions
d’aigua dolça provenen del vessament superficial dels torrents de
Mongofra i d'Addaia.
Bassa de desembocadura de torrent situada al final del barranc de
ses Penyes, que recull les aigües superficials d’una conca de 16,52
Km2. La zona humida també es nodreix de les aportacions d’aigua
dolça de l’aqüífer, encara que avui en dia es troba pràcticament
reblerta de materials, i gairebé no té aigües lliures. La zona està
coberta per una densa massa de canyet, molt important per als
passeriformes.
És un dels darrers barrancs que es poden trobar a l'extrem sudoriental de l'illa que presenta un bon estat de conservació. Recull
les aigües superficials de l'entorn de Biniparratx i s'aprofundeix
notablement quan arriba al mar, on forma la cala del mateix nom.
En aquest punt, les parets de roca calcària miocènica (marès)
tenen prou entitat com per afavorir la presència de vegetació
rupícola endèmica.

Taula 9. Punts d’interès natural a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca.

PUNTS D’INTERÈS ORNITOLÒGIC
Menorca també destaca per la diversitat d’espècies d’aus presents al seu territori; en especial: aus
rapaces, aus marines, passeriformes i aus de zones humides. Alguns dels punts de major interès
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ornitològic del terme municipal de Maó se concentren a la zona nord del municipi (taula 10), tal
com mostra la figura 33.

Figura 33. Mapa amb punts d’interès ornitològic a Maó. Font: Fundació Foment del Turisme de Menorca

Punt d’interès ornitològic

Descripció

Mongofra-Addaia

Als penya-segats de Mongofra podrem veure, durant tot
l’any, aus de penyal, com el roquerol o el corb, o rapaços
com el xoriguer comú, l’àguila calçada o l’aufrany.

Albufera des Grau

La llacuna des Grau posseeix una extensió de 72,5 Ha.
Durant l’hivern és quan la diversitat d’espècies és més gran i
quan es poden observar grans bandades d’ànecs, com l’ànec
reial, l’ànec cullerot o el morell comú. També ve durant
aquesta època una important població de cormorans grans i
un nodrit grup d’ardeids, entre els quals destaca el bernat
pescaire. Els cabussets i cabussons també són abundants i
s’uneixen a rapaços com l’àguila pescadora, que utilitza
aquesta àrea per pescar. A l’estiu, la diversitat d’espècies
disminueix i podrem observar espècies com la fotja, la polla
d’aigua o el rascló.

Taula 10. Punts d’interès ornitològic a Maó. Elaboració pròpia. Font: Fundació Foment del Turisme de Menorca

CONCENTRACIÓ DE BIODIVERSITAT VEGETAL
La riquesa vegetal de l’illa és molt rellevant. A la zona del terme municipal de Maó es troben dues
zones de concentració de biodiversitat vegetal (taula 11 i figura 34).
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Figura 34. Mapa amb zones de concentració de biodiversitat vegetal a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

Zones de concentració de

Descripció

biodiversitat vegetal

De la llacuna de Morella fins as
Pou d’en Caldes

La diversitat vegetal de tota la zona és elevada. Destaca
l'interès tant per la flora endèmica, que té els màxims
nivells de concentració cap al litoral (comunitats de
socarrells, comunitats de roquissars marítims), com també
per altres espècies no endèmiques, però de distribució
restringida a l'illa o arreu del Mediterrani; aquestes darreres
apareixen concentrades en ambients sensibles, com les
zones humides o les basses temporals. A les formacions de
dunes fòssils, la flora calcícola --especialment la rupícola-- té
mostres d'uns nivells d'endemisme elevats, que arriben a
concentracions semblants a les de la comunitat de
socarrells. Les terres baixes del litoral poden quedar
inundades temporalment per aigua marina o salobre, on les
comunitats halòfites també contenen algunes espècies
considerades molt rares. A les terres amb ús agrícola o
ramader, tot i predominar-hi la vegetació nitròfila ruderal
d'origen antròpic, la diversitat vegetal és també
considerable, especialment a les que es mantenen en un
règim de semipastura natural.
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Zones de concentració de

Descripció

biodiversitat vegetal

Des Freus al macar de Binillautí

L’interès d’aquesta zona, pel que fa a la diversitat vegetal,
deriva principalment d’una vegetació natural contínua, poc
alterada, que, a causa de l’orografia i les característiques del
sòl, ocupa un elevat nombre d’hàbitats; tot fa que el
nombre d’espècies vegetals sigui elevat, des de les que
millor poden tolerar la influència directa del mar (primera
línia de la costa) o, fins i tot, situacions d’hipersalinitat
(salobrars en sols impermeables), fins a d’altres que
requereixen ambients inundats per aigües amb baix
contingut de minerals (basses temporals amb materials
silicis) o les d’ambients extremadament secs (arenals i
roquissars). Entre aquesta diversitat vegetal també es
troben endemismes; la majoria tenen altres poblacions a
l’illa, però uns pocs tenen tota la seva àrea de distribució
mundial en aquesta zona; i aquest és un altre dels principals
motius d’interès.

Taula 11. Zones de concentració de biodiversitat vegetal a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

5.1.2 Paisatge

El paisatge de Menorca és un mosaic de trames naturals, rurals i construïdes, que, tot i conservar
similituds de paisatge amb les altres illes veïnes, té una personalitat pròpia.
El Pla territorial de Menorca (2003) va definir 24 unitats de paisatge on es representen els
principals paisatges de l’illa. Les que formen part del municipi de Maó són les següents (fig. 35):












Unitat 1. Marina d’ullastrar i aladern del nord de Maó
Unitat 2. Mosaic agroforestal sobre turons i valls paleozoiques des Grau-Favàritx
Unitat 3. Planes de Tordonell i Sant Bartomeu
Unitat 4. Pinars i sementers sobre les planes calcàries de s’Albaida
Unitat 6. Badies i penya-segats calcaris del nord (tramuntana des Mercadal)
Unitat 19. Barrancs i plataformes del migjorn oriental
Unitat 20. Planícies del migjorn d’Alaior i Maó
Unitat 21. Migjorn interior del sud-est
Unitat 22. Franja litoral turística del sud-est
Unitat 23. Zona periurbana de Maó-es Castell
Unitat 24. Paisatge singular: els vergers de Sant Joan
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Figura 35. Unitats de paisatge definides al PTI 2003 a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

PUNTS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC

El Departament de Turisme del Consell Insular ha definit un conjunt de punts d’interès paisatgístic.
Els que es distribueixen al terme municipal de Maó són els següents i es mostren a la figura 36:









Torre de sa Mesquida
Torre de sa Teulera
Torre de Felipet
Torre de sa Princesa
Trepucó
Fortalesa de la Mola
Sa Rambla
Talatí
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Figura 36. Punts d’interès paisatgístic de Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

5.1.3 Patrimoni talaiòtic

El patrimoni prehistòric de Menorca és present per tota l’illa i engloba totes les construccions
elaborades per les comunitats humanes durant un ampli període cronològic, que va des de
l’establiment de l’home a l’illa, devers el 2500/2100 aC, fins a la conquesta romana, el 123 aC.
En especial, gran part de les construccions talaiòtiques són excepcionals i exclusives de l'illa, i
es van aixecar amb una tècnica constructiva de tipus ciclopi, aprofitant la pedra. Menorca
presenta una extensa plataforma calcària al sud, que és, de fet, on es localitzen gran part dels
jaciments. Així, les característiques geològiques de Menorca van permetre el sorgiment
d’aquest patrimoni prehistòric, que, sota el nom de Menorca Talaiòtica, opta actualment a ser
patrimoni mundial de la UNESCO.
L’any 2010, el ple del Consell Insular de Menorca va aprovar, per unanimitat, d’iniciar els
tràmits necessaris per formalitzar la sol·licitud de la candidatura a la UNESCO; i el 2013 es va
inscriure la Menorca Talaiòtica a la llista indicativa, on romanen les candidatures que cada
Estat té previst presentar a la UNESCO.
Per elaborar l'expedient de la candidatura, es van seleccionar 32 dels més de 1.500 jaciments
arqueològics catalogats a Menorca. Els jaciments seleccionats que s’ubiquen al terme
municipal de Maó es mostren a la figura 37.
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Figura 37. Mapa amb els monuments de Maó inclosos a la candidatura de Menorca Talaiòtica. Font: IDE Menorca

Nº

Monuments

Descripció

1

Poblat talaiòtic de
Talatí de Dalt

La zona arqueològica de Talatí de Dalt és una de les més
emblemàtiques de l'illa; entre altres coses, per la bona
conservació que presenta i per la seva peculiar taula.
Està formada per un poblat talaiòtic i per la seva necròpolis
de coves artificials. Conserva importants monuments i
estructures, com les coves, on es realitzaven enterraments i
ritus funeraris, el santuari de taula, trams de muralla, cases
talaiòtiques o diverses sales amb columnes i cobertes de
pedra.
Es tracta d'un poblat de dimensions mitjanes; en el seu
moment àlgid, hi van arribar a viure prop d'un centenar de
persones. La comunitat que l’habitava devia de ser ramadera
i agricultora, per les restes de ceràmica i fauna que s'hi han
trobat. El seu ús s'estén fins a l'època musulmana.

2

Hipogeus
Nou

de

Biniai A Biniai Nou, hi ha dos hipogeus funeraris, construïts durant
el calcolític (2100 aC).
Presenten la particularitat de tenir una part, la cambra,
excavada a la mateixa roca i l'accés o corredor construït amb
lloses verticals i façana megalítica.
El jaciment de Biniai Nou té la significació especial d'haver
aportat la datació absoluta més antiga de la prehistòria de
Menorca (2290 - 2230 aC), amb unes restes humanes que,
fins al dia d'avui, són les més antigues que tenim
documentades.

3

Poblat talaiòtic de sa Sa Cudia Cremada és un poblat d'època talaiòtica que
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Nº

Monuments

Descripció

Cudia Cremada

conserva tres talaiots, un recinte de taula, un hipogeu o cova
artificial, amb sis columnes, un pou i restes d'una muralla
construïda amb la tècnica pròpia de l'època, la ciclòpia.
Les restes del recinte de taula se situen entre els dos talaiots,
que són de planta circular. Un dels talaiots conserva un portal
a la planta baixa, que dona accés a una cambra interior, avui
parcialment col·lapsada.

4

Poblat talaiòtic de
Cornia Nou

El poblat talaiòtic de Cornia Nou s'aixeca sobre un roquissar
de marès, que ha estat objecte habitual d'extracció de pedres
destinades a la construcció.
Entre les estructures a la vista destaca un gran talaiot
troncocònic, de més de deu metres d'alçària i amb una
imponent escala al pis superior. S'hi adossen altres
construccions, que han excavat arqueòlegs del Museu de
Menorca; la seva feina ha tret a la llum una gran quantitat
d'eines destinades al processament d'aliments.
Una troballa que ens parla d'una societat complexa, que, fins
i tot, tenia un cert grau de jerarquització.
El poblat compta amb un segon talaiot, de dimensions més
petites, adossat a una muralla preexistent. Al costat podem
observar dues grans cisternes, interconnectades i excavades
a la roca.
A més, destaca una necròpolis formada per cinc hipogeus
funeraris.

5

Es Castellàs des
Caparrot de Forma

Al cap costaner de Caparrot de Forma, prop de la
urbanització des Canutells, hi ha una necròpolis formada per
23 coves artificials o hipogeus. Al jaciment, hi destaca,
sobretot, una gran muralla, que tanca el cap costaner per
l'istme. A l'interior es distingeixen dues construccions de
planta circular i, sota un munt de pedres, un pou d'aigua
dolça. Aquesta muralla figura inclosa a la candidatura de
Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.

6

Talaiot de Torelló

El poblat de Torelló és un dels poblats més grans del municipi
de Maó, tot i que no es pot apreciar en el seu conjunt, ja que
va resultar molt danyat pels treballs agrícoles i la construcció
de la capçalera nord de l'aeroport.
S'hi conserven dos talaiots, restes d'una casa talaiòtica i d'un
sistema de recollida d'aigües, encara que a les finques veïnes
s'han documentat més restes d'estructures que evidencien
les dimensions que va arribar a assolir aquest poblat.
Així, s'han localitzat fonaments de cases i un parell
d'hipogeus. Del jaciment destaca, sens dubte, el gran talaiot
de Torelló, el més espectacular de l'illa, per la seva
monumentalitat. El talaiot, a més, té la singularitat de
conservar un portal amb llinda, a la part superior del
monument, que dona accés a una cambra de planta circular.

7

Poblat talaiòtic de
Trepucó

Trepucó és un dels poblats talaiòtics més grans de Menorca,
amb prop de 5.000 metres quadrats d'extensió. En el seu
origen, estava emmurallat. Actualment només es conserva
una petita part de l'assentament: alguns trams de la muralla,
dues torres quadrades, dos talaiots, el recinte de taula i
algunes restes d'habitatges, que són perfectament visibles a
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Nº

Monuments

Descripció
la part oest del poblat, gràcies a les excavacions que s’hi van
realitzar fa anys. Es tracta de cases polilobulars, amb un pati
central i diverses habitacions perifèriques.
L'assentament va resultar destruït durant la Segona Guerra
Púnica. El seu abandonament sobtat va fer possible que, en el
moment de dur-hi a terme l'excavació arqueològica, sortís a
la llum un utillatge domèstic admirablement conservat, ara
exposat al Museu de Menorca.
El talaiot més gran i la taula estan localitzats al centre d'una
fortificació en forma d'estrella, construïda en paret seca,
duran el segle XVIII, per les tropes espanyoles que van
assetjar el castell de Sant Felip, llavors en mans britàniques.

8

Poblat talaiòtic de sa L'origen de l'assentament i el poblat prehistòric de sa Torreta
es pot situar ja en el bronze inicial (1.600 aC). Va ser ocupat
Torreta

fins a la romanització i reocupat en època islàmica medieval.
Actualment, del poblat se'n conserven el talaiot, el recinte de
taula i diferents cases. Les excavacions arqueològiques
realitzades han descobert la base d'una naveta funerària,
construïda amb tècnica ciclòpia, i restes talaiòtiques.

Taula 12. Monuments inclosos a la candidatura de Menorca Talaiòtica a Maó. Elaboració pròpia. Font: Pàgina web
de Menorca Talaiòtica

Figura 38. Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt .Font:
Pàgina web de Menorca Talaiòtica

Figura 39. Hipogeus de Biniai Nou. Font: Pàgina web de
Menorca Talaiòtica

Figura 40. Poblat talaiòtic de sa Cudia Cremada. Font:
Pàgina web de Menorca Talaiòtica

Figura 41. Poblat talaiòtic de Cornia Nou. Font: Pàgina
web de Menorca Talaiòtica
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Figura 42. Es Castellàs des Caparrot de Forma. Font:
Pàgina web de Menorca Talaiòtica

Figura 43. Talaiot de Torrelló. Font: Pàgina web de
Menorca Talaiòtica

Figura 44. Poblat talaiòtic de Trepucó. Font: Pàgina
web de Menorca Talaiòtica

Figura 45. Poblat talaiòtic de sa Torreta. Font: Pàgina
web de Menorca Talaiòtica

5.1.4 Patrimoni etnològic
El patrimoni etnològic de Menorca és molt ric i variat: construccions de paret seca, ponts,
barraques, molins de vent, aljubs, pous, cisternes, sínies, forns de calç, pedreres, sitges, eres,
etc.
Al terme municipal de Maó podem destacar el següent patrimoni:

MOLINS


Molí d’en Xoriguer: ben conservat; avui és un taller artesà



Molí de n’Olivar: absorbit per l’àmbit urbà, té un ús privat polivalent



Molí de la plaça de Sant Climent. Actualment és una botiga, però conserva la fàbrica i
els elements típics del molí menorquí

ALJUBS
Un conjunt d’aquests elements tradicionals s’ha pogut recuperar, darrerament, a la ciutat de
Maó (fig. 46).
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Figura 46. Aljubs de Maó. Font: Ajuntament de Maó

PEDRERES
Les pedreres han estat els llocs on tradicionalment s’ha extret el marès que s’ha fet servir en les
construccions de l’illa. Les pedreres ubicades en el terme de Maó actualment es troben
inactives, però algunes estan considerades d’interès etnològic:


Pedreres del camp de futbol



Cornia Nou



El Paso



Es Fornàs de Torrelló – El Sereno

5.1.5 Patrimoni històric

Maó compta amb un patrimoni històric ric i divers, fruit de les diverses etapes històriques
viscudes a l’illa, i concretament al municipi.
En aquest capítol de la diagnosi es fa una descripció del patrimoni relacionat amb la defensa de
l’illa (fortificacions), amb les edificacions del port, amb el llegat britànic i religiós.
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FORTIFICACIONS
La necessitat de defensar l'illa de les nombroses invasions de pirates i d'altres civilitzacions,
sofertes al llarg del temps per la seva situació estratègica al centre de la Mediterrània, va
provocar la construcció de diverses fortificacions a l'illa. Gran part d’aquestes, construïdes al
port de Maó, principal punt d'entrada de les esquadres invasores. Dins Maó es conserven 5
fortificacions (taula 13 i figura 47).

Figura 47. Fortificacions a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

Monuments

Descripció

Torre de Rambla

Aquesta torre de defensa costanera anglesa està situada al cap de
Rambla, que separa la cala de sa Torreta de la cala des Tamarells. Va ser
construïda entre 1799 i 1802. És troncocònica, de pedra sense forma i
morter sobre un sòcol. Dos cordons, un de superior i un altre d’inferior,
de marès i lleugerament sortints, emmarquen externament el parapet
de la terrassa.

Torre de sa Mesquida

Aquesta torre de defensa costanera anglesa està situada sobre una roca
elevada, al centre de la badia, i presenta un matacà molt ampliat i
reforçat, per fer front a un atac terrestre des de l'oest, per on seria
atacada la torre. Aquesta galeria sobrepassa en altura el parapet de la
terrassa i permet —a través de les seves nombroses espitlleres— el foc
dels fusellers per frenar l'assalt. Aquest dispositiu fa única aquesta
torre; i, juntament amb la del Castellar, a Ciutadella, són les dues
excepcions al disseny de torre d'anglesa de T. Col Pasley. A part d’això,
és similar a les altres construïdes.

Torre de la Mola

Torre de defensa costanera anglesa d'estructura similar a la de la
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Monuments

Descripció
Princesa i al tipus de les torres petites construïdes pels anglesos a
Menorca. Es va construir el 1799, en temps del tinent governador
general Saint Claire-Erskine, i va prendre el nom de Saint Claire, encara
que després serà coneguda com a torre de la Mola o de Cala Teulera. El
seu objectiu era defensar una retirada sobre la península de la Mola i, al
mateix temps, protegir l'ancoratge de la cala d'un possible
desembarcament de tropes enemigues.

Fortalesa de la Mola

Durant la dècada dels anys quaranta del segle XIX, els interessos
colonials de França i de la Gran Bretanya xocaven. La ruta nord-sud
francesa (França-Algèria) es creuava amb la britànica (Gibraltar-Índia).
Casualment, el punt d'encreuament era el port de Maó. Pel temor que
volguessin recuperar Menorca, que en aquest moment es trobava
sense fortificacions, a causa de la demolició de la fortalesa de Sant Felip
decidida per Carles III (1782), es va iniciar la construcció de la fortalesa
d'Isabel II a la Mola del port de Maó.
És un exemple de fortificació alemanya, de sistema tenallat, que havia
substituït l'antic sistema amb baluards del castell de Sant Felip. No
obstant, el seu traçat és irregular, ja que els costats de la tenalla no són
iguals. Això es produeix perquè es van aprofitar els fonaments d'una
antiga fortificació britànica de l'última dominació anglesa (1798-1802),
l’anomenat “fort de la reina Anna”.

Pont de Sant Roc

El primer recinte de les murades era el de l’antic castell, nucli original
de la ciutat de Maó. Després de la conquesta de Menorca, els catalans
comencen a construir la nova murada per ordre de Pere IV a partir del
1359. Era de pedra i morter, amb uns 8 m d’alçada per 1,5 d’amplada,
sense talús; era, per tant, una clàssica murada medieval. El seu
perímetre, per la part de l’interior, era resseguit per un carreró de
ronda que voltava la ciutat. La continuïtat de les murades era
interrompuda per portes --que comunicaven la vila amb l’exterior-- i per
torres --que tenien la finalitat de defensar les primeres. Una d’aquestes
portes era el pont de Sant Roc, anomenat també –antigament-- portal
de Dalt, per diferenciar-lo del portal de Baix, situat al carrer d’Isabel II, i
que era la sortida de la vila al camí que anava cap a Sant Climent i cap a
Ciutadella.
Taula 13. Fortificacions a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

Figura 48. Torre de Rambla. Font: IDE Menorca

Figura 49. Torre de sa Mesquida. Font: IDE Menorca
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Figura 50. Torre de la Mola. Font: IDE Menorca

Figura 51. Torre de sa Mesquida. Font: IDE Menorca

Figura 52. Pont de Sant Roc. Font: IDE Menorca

PATRIMONI AL PORT DE MAÓ

Illa del Rei
L’illa del Rei és un petit illot situat enmig del port de Maó, que deu el seu nom al fet d’haver
estat la primera terra menorquina que va trepitjar el rei Alfons III quan va venir a conquistar
Menorca als musulmans. Durant una de les diverses dominacions angleses que va patir l’illa, es
construeix l’edifici, destinat a hospital, que ha arribat fins als nostres dies.
L’hospital es va fundar l’any 1711, durant la primera dominació anglesa, però va ser el 1722
quan es va dur a terme l’expropiació de l’illa del Rei, amb la idea de construir-hi un hospital
naval, per atendre la gent malalta de l’armada anglesa.
A mesura que Menorca va ser ocupada per uns o altres, l’hospital va ser utilitzat per anglesos,
francesos i espanyols. L’any 1802 va passar definitivament a la corona espanyola, que en va
mantenir l’ús com hospital.
Igualment, va prestar servei al personal de diverses armades que han actuat a la Mediterrània,
com l’americana, l’holandesa i la italiana; aquesta última, durant el transcurs de la Segona
Guerra Mundial.
El 1964, l’hospital va ser traslladat a la ciutat de Maó i, posteriorment, es va evacuar i
abandonar l’edifici.
A partir de l’any 2004, l’Associació d’Amics de l’Illa del l’Hospital, que ha donat lloc a la
Fundación Hospital de la Isla del Rey, salvaguarda l’illa i el seu contingut.

71

Diagnosi del destí 2018
Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025

A l’illa del Rei es troben les restes d’una basílica paleocristiana, descobertes el 1888 i que
daten del segle VI. El Reial decret 1243/79, de 20 de abril, va declarar Monument Històric i
Arqueològic de caràcter nacional la basílica, de la qual actualment només en queden restes.
Aquest fet va posar de manifest que l’illa havia estat habitada des de l’antiguitat.

Figura 53. Vista aèria i un dels edificis de l'illa del Rei. Font: Arxiu municipal

Llatzeret
Edificació sanitària que, entre 1817 i 1917, va donar servei a milers de vaixells que, provinents
d’altres ports, podien ser portadors de persones i mercaderies infectades, i, per tant, estaven
obligats a passar la quarantena.
Aquest any 2017 s’han celebrat els 200 anys de la seva entrada en servei, però fins a l’estiu
d’enguany no s’havia donat cap ús a les instal·lacions, més enllà de les habituals visites estivals
i la tradicional Escola de Salut Pública de Menorca.
Declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) el 1993, es troba en un dels enclavaments privilegiats de la
costa de Menorca, en un illot situat al centre del port de Maó.

Figura 54. Edifici central del Llatzeret. Font: Clara Martí Triay
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PATRIMONI BRITÀNIC
Durant el segle XVIII, els anglesos van ocupar Menorca en tres ocasions diferents: del 1708 al
1756; del 1763 al 1782; i, finalment, del 1789 al 1802. Aquests 80 anys d’ocupació anglesa van
deixar a l’illa una gran empremta, tant en l’àmbit lingüístic –i específicament en el lèxic, amb la
incorporació de paraules d’origen anglès al vocabulari menorquí– com també a escala
arquitectònica, gastronòmica o cultural.
Alguns dels monuments que es conserven del patrimoni britànic són (fig. 55 i taula 14):

Figura 14. Monuments inclosos a la ruta britànica de la pàgina web menorca.es. Font: IDE Menorca

Núm.

Monuments

Descripció

1

Camí d’en Kane

Sir Richard Kane va ser un militar irlandès que va governar
Menorca durant els dos primers períodes de l'ocupació britànica.
Entre 1712 i 1717, època de la seva arribada a l’illa, va posar en
marxa una xarxa de camins que inicialment anaven de Ciutadella
fins al castell de Sant Felip, amb la intenció de facilitar la
comunicació entre els militars dels forts de Maó i Ciutadella, i,
fins on fos possible, les regions més aïllades i les finques rurals,
els fruits de les quals difícilment podien arribar als mercats. Un
d'aquests camins, que va ser una de les principals contribucions
de Sir Richard Kane a les obres públiques realitzades a l’illa, porta
avui el seu nom.

2

Església de la
Concepció

Durant la primera dominació britànica hi va haver una colònia
grega a Maó, que el 1749 va construir aquesta església, dedicada
inicialment a Sant Nicolau de Mira. El més destacable de l'edifici
és el seu espai interior, únic a Menorca. La proporció entre
l'altura del sostre i l'espai a la planta, juntament amb l'efecte de
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Núm.
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Descripció
la llum natural sobre les zones d'ombra que creen els pilars
centrals configuren un dels interiors d'una qualitat espacial més
interessants de l’illa. És de planta de creu grega i d'estil bizantí. A
la façana actual, possiblement iniciada l'any 1868, s’hi van
adossar dues torres, de les quals només es va acabar la de la
dreta, perquè l'església quedés alineada amb el carrer.

3

Govern Militar

Antiga Casa del Rei, al carrer d’Isabel II de Maó, convertida pels
anglesos en palau del governador. Des de l'exterior es pot veure
la petita plaça que organitza el funcionament de l'edifici i
conserva els trets característics de la seva arquitectura
originària: porxo a la planta baixa, on encara es mantenen els
contraforts de l'alcàsser primitiu, i una galeria correguda al
primer pis, que és el passadís que dona accés a totes les
dependències interiors. Actualment és la seu del Govern Militar
de l’illa de Menorca.

5

Illa Pinto

El 1708 es va construir una base naval –per cobrir les necessitats
de l'armada britànica– de la qual forma part l'illa Pinto. És una
illa artificial, que van omplir els britànics el 1768 a partir d'un
illot, cosa que li dona la seva forma actual. D'aquí van sortir més
de quinze bucs, construïts entre 1786 i 1798. L'activitat
constructora no va decaure fins ben entrat el segle XIX. Era la
zona utilitzada per netejar els baixos dels vaixells de les flotes
holandesa i britànica des d'abans de l'any 1708, perquè era un
dels indrets més segurs i protegits del port de Maó.

6

Lloc de Sant Antoni

Sant Antoni és un lloc situat a la part nord del port de Maó
conegut popularment com s'Altra Banda. La llegenda situa aquí
els amors entre Lord Nelson i Lady Hamilton, l'estiu del 1800. Per
aquest fet, popularment també se’l coneix com Golden Farm o
The Nelson's House. La torre sobre la casa s’utilitzava per albirar
l'arribada dels vaixells quan entraven a port, per tenir temps
suficient per baixar i preparar les cordes per amarrar
l'embarcació al moll.

7

Rellotge de
l’Ajuntament

El rellotge públic de Maó va ser construït, a Londres, per Mr.
Windonill. Va ser adquirit, per ordre de Richard Kane, l'any 1731.
El 1788 es va col·locar a la façana de l'ajuntament, a la torre
central, que es troba emmarcada per pilastres de capitell jònic i
coronada amb un campanar. Sobre el rellotge es mostra un escut
de la ciutat, en relleu. Es comenta que va ser el primer rellotge
no solar que hi va haver a tot Menorca.

8

Obelisc de Sir
Richard Kane

10

Torre de Rambla

Encarregat pel governador britànic Eduard Fox, el 1801, es troba
situat prop del port de Maó, on passa el camí que Sir Richard
Kane va fer construir. A la seva inscripció, incisa sobre marbre
blanc i en llatí, es pot llegir: "Aquest camí ral que comunica les
dues parts extremes de l’illa va ser obert per primera vegada
l'any 1720, gràcies a la sol·licitud de l’il·lustre home, general
Richard Kane, investit pel rei amb el govern superior de
Menorca."
Aquesta torre de defensa costanera anglesa està situada al cap
de Rambla, que separa la cala de sa Torreta de la cala des
Tamarells. Va ser construïda entre 1799 i 1802. Com totes
aquestes torres, està formada per planta baixa, pis intermedi i
terrassa de combat. La planta baixa era el magatzem de
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queviures, pólvores i recanvis, i tenia excavada una cisterna
quadrada. A la planta intermèdia s'allotjava la guarnició. Es
conserva en el seu estat original, llevat de l'accés realitzat a la
planta baixa. No s'ha restaurat, i la cara exterior dels seus murs
està molt deteriorada; té els carreus amb les juntes descarnades
del morter que les unia. Al voltant queden restes d’un edifici que
allotjava els dragons, soldats de cavalleria que transmetien els
avisos i vigilaven els punts ocults de la torre.

11

Torre de sa
Mesquida

Aquesta torre de defensa costanera anglesa està situada sobre
una roca elevada al centre de la badia i presenta un matacà molt
ampliat i reforçat per fer front a un atac terrestre des de l'oest,
per on seria atacada la torre. Aquesta galeria sobrepassa en
altura el parapet de la terrassa, i permet —a través de les seves
nombroses espitlleres— el foc dels fusellers per frenar l'assalt.
Aquest dispositiu fa única aquesta torre, i juntament amb la del
Castellar a Ciutadella són les dues excepcions al disseny de torre
d'anglesa de T. Col Pasley. A part d’això, és similar a les altres
construïdes. Avui la torre i el recinte són de propietat particular i
l’habitatge dels seus propietaris.

Taula 14. Monuments inclosos a la ruta britànica. Elaboració pròpia. Font: Pàgina web menorca.es

Figura 56. Església de la Concepció. Font: IDE Menorca

Figura 57. Govern Militar. Font: IDE Menorca

Figura 58. Illa Pinto. Font: IDE Menorca

Figura 59. Lloc de Sant Antoni. Font: IDE Menorca

75

Diagnosi del destí 2018
Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025

Figura 60. Rellotge de l’Ajuntament. Font: IDE Menorca

Figura 61. Obelisc de Sir Richard Kane. Font: IDE
Menorca

Figura 62. Torre de Rambla. Font: IDE Menorca

Figura 63. Torre de sa Mesquida. Font: IDE Menorca

Figura 64. Camí d’en Kane. Font: IDE Menorca

PATRIMONI RELIGIÓS
Al terme municipal de Maó, hi ha radicades les següents basíliques, esglésies i ermites (fig. 65 i
taula 15). Algunes d’aquestes edificacions, com l’església de Santa Maria o la de Sant Francesc,
han esdevingut d’interès turístic, bé per poder contemplar i escoltar l’orgue magnífic de la
primera o bé per visitar i gaudir del Museu de Menorca, ubicat al claustre de la segona.
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Figura 65. Monuments inclosos a la ruta religiosa de la pàgina web menorca.es. Font: IDE Menorca

Núm.

Monuments

Descripció

1

Basílica de l’illa del Rei

La construcció de la basílica se situa entre finals del segle V i
el segle VI. L'edifici es de capçalera única amb tres naus
pavimentades amb mosaic, separades per pilars o
columnes, almenys al costat nord. La capçalera està
orientada cap a l’est.
La nau situada al nord conserva les restes d’una pica
baptismal, actualment és l’únic espai amb testimonis
originals del paviment de mosaic. Els mosaics de la nau
central foren arrancats i traslladats l'any 1950. Avui es
conserva exposat en el Museu de Menorca.

4

Basílica des Fornàs de
Torelló

Basílica paleocristiana de planta regular i amb la nau central
pavimentada per un magnífic mosaic que encara ara podem
veure. Data del segle VI dC, quan l’exèrcit bizantí de Justinià
–emperador romà d’Orient que aspirava a reconstruir
l’Imperi Romà d’Occident– havia conquerit les Illes Balears.
Està orientada d’est a oest, i al costat nord conserva una
petita pica baptismal semiesfèrica construïda de pedra i
morter amb un revestiment que la impermeabilitza.

6

Ermita de Nostra
Senyora de Fàtima

L’ermita de Fàtima va ser bastida l’any 1956 damunt un
turó. Es va construir perquè els pagesos del voltant
poguessin escoltar missa sense haver d’anar a Maó. Durant
les dècades dels anys seixanta i setanta, l’ermita va tenir
una gran activitat. L’ermita és molt sòbria tant a l’exterior
com a l’interior. L’altar és de pedra viva. L’edifici té una
porxada adossada a l’extrem oest.
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8

Ermita de Sant Joan des
Vergers

11

Ermita de Nostra
Senyora de Gràcia

Segons la Crònica menorquina, el rei Alfons III, després de
lliurar una sagnant batalla contra els musulmans, ordenà
que el seu exèrcit reposàs al Pla del Verger i va fer cantar
dues misses: una en honor de la Verge Maria i l’altra per les
ànimes dels difunts en la batalla. L'ermita ha sofert moltes
reformes al llarg dels segles XVII, XVIII i XIX. Segons l’arxiduc
Lluís Salvador, l’església actual és conseqüència d'una
restauració de 1712.
Al costat del cementiri de Maó s'alça l'ermita de la Mare de
Déu de Gràcia, patrona de la ciutat. Es va construir entre
1436 i 1461 i comprenia el que actualment és la nau de
l'església. El 1733 es va acabar la façana neoclàssica amb
l'esvelta espadanya.
Durant la Guerra Civil es va habilitar el temple com a dipòsit
de cadàvers i el presbiteri es va convertir en sala
d'autòpsies.

12

Església de la Concepció

Durant la primera dominació britànica hi va haver una
colònia grega a Maó que el 1749 va construir aquesta
església, dedicada inicialment a Sant Nicolàs de Mira. Des
d’aleshores popularment se la va anomenar "l'església dels
grecs" per l'ús de la nombrosa colònia grega que residia a la
ciutat i mantenia el ritu de l'església ortodoxa. La seva
presència va ser determinada per l'augment del comerç al
port de Maó gràcies a l'impuls que hi van donar els
britànics.

13

Església de Nostra
Senyora del Carme

L'inici de l'església, el 1726, es va produir en un ambient
d'unes lluites aferrissades entre frares carmelitans i
franciscans; aquests últims no volien la instal·lació d'un nou
ordre religiós a la ciutat i només van permetre construir una
petita part de l'edifici, motiu pel qual es van paralitzar les
obres fins al 1750. Durant els quatre anys següents es va
continuar la construcció fins al creuer, que es va realitzar el
1802, a més de la cúpula, el presbiteri, la capella del
Santíssim i la sagristia.
La façana principal va quedar inacabada i la lateral mostra
els contraforts del costat dret del creuer en una seqüència
molt senzilla, de volums de gran efectivitat compositiva.
Es va restaurar l'any 1941.

17

Església de Sant Climent

Al Pariatge de 1301 s'esmenta una capella a Mussuptà, que
depenia de sa parròquia de Maó. A mitjan segle XVII, els
propietaris dels diversos “mussuptàs” en què havia estat
dividida la finca original, es van agrupar per construir una
nova església. L’església va ser dedicada a Sant Climent,
papa i màrtir del primer segle.
L’actual església és d'estil neogòtic i va ser construïda entre
1819 i 1877. Aquesta es va fer amb una teulada simple i
devers 1951 es van fer la volta de creueria i el presbiteri.

21

Església de Sant
Francesc d’Assís

L'antic Convent de Jesús, fou el primer que existí a Maó. Va
ser fundat l'any 1459 per Fr. Bartomeu i dotze religiosos
més sobre els penya-segats del Port. No resta en la
actualitat cap vestigi de l'antic convent dels segles XV i XVI,
essent avui la resta més antiga conservada el claustre, que
està situat a l'ala Sud de l'església i és l'actual seu del
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Museu de Menorca. L´església es va començar a construir el
1719. La coberta d'estil gòtic tardà amb voltes de creueria
amb arcs ogivals. La nau única acaba amb una capella
rectangular sota un arc ogival més baix que conté l´altar.
L'enfront i el campanar s'edificaren en 1775. La portada
d'arcs atrompetats sembla inspirada en el romànic, però la
llinda de la porta es renaixentista.

22

Església de Sant Gaietà

Les primeres notícies de l'existència d’un poblament a
Llucmaçanes són dels segles XVI i XVII, quan es parla de la
concentració de petites propietats on es cultivava la vinya i
es fabricava vi.
L’església va ser fundada l’any 1885 sota l’advocació de
Sant Gaietà. El temple ha estat objecte de diverses
rehabilitacions.

26

Església de Santa Maria

El 1294 Jaume II d’Aragó, germà i successor d’Alfons III,
concedí un espai per edificar-hi un temple a la Verge Maria.
A mesura que creixia la població fou necessària l'ampliació
de la parròquia i el 1420 es van afegir dues capelles al
costat de la muralla, que es va utilitzà com a mur lateral i, a
més, es va aprofità una torre situada a l’angle de la muralla
com a campanar. L' església tenia una distribució similar a
l’actual, si bé l’edifici era més estret i curt. Algunes
estructures d’aquesta van sortir a la llum durant les
excavacions de l’any 2010 aprofitant les obres de canvi de
paviment.
El 1535 l’església fou saquejada pel turc Barba-rossa i patí
danys importants, per la qual cosa es va restaurar, però
també s’hi van fer obres d’ampliació. Destaca el magnífic
orgue de Johan Kyburz, inaugurat l’any 1810. A diferència
de la resta del mobiliari litúrgic, l’orgue pogué ser preservat
de la destrucció durant la Guerra Civil. Se salvà així un
instrument de renom internacional.

Taula 15. Monuments inclosos a la ruta religiosa de la pàgina web menorca.es. Elaboració pròpia. Font: Pàgina web
Menorca.es

Figura 66. Restes de la basílica de l’illa del Rei. Font:
IDE Menorca

Figura 67. Basílica des Fornàs de Torelló. Font: IDE
Menorca
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Figura 68. Ermita de Nostra Senyora de Fàtima. Font:
IDE Menorca

Figura 69. Ermita de Sant Joan des Vergers. Font: IDE
Menorca

Figura 70. Ermita de Nostra Senyora de Gràcia. Font:
IDE Menorca

Figura 71. Església de la Concepció. Font: IDE Menorca

Figura 72. Església de Nostra Senyora del Carme. Font:
IDE Menorca

Figura 73. Església de Sant Climent. Font: IDE Menorca

Figura 74. Església de Sant Francesc d’Assís. Font: IDE
Menorca

Figura 75. Església de Sant Gaietà. Font: IDE Menorca
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Figura 76. Església de Santa Maria. Font: IDE Menorca

5.1.6. Patrimoni cultural
Maó compta amb un ric i divers patrimoni cultural, especialment pel que fa a la presencia del
Teatre Principal, diversos museus, galeries d’art, l’Ateneu de Maó, entre altres.

TEATRE PRINCIPAL
L’any 1829, l’espectacle operístic ja estava ben integrat entre la societat maonesa, de manera
que el teatre construït deu anys abans ja resultava insuficient per representar adequadament
les noves obres líriques que arribaven des d’Itàlia.
L’empresari d’òpera Giovanni Palagi, establert a Maó uns anys enrere, va ser l’autor del
projecte i l’impulsor de l’empresa que s’encarregaria de la construcció del nou teatre a l’estil
dels italians, ubicat al lloc de l’anterior.
El nou edifici es va inaugurar el 15 de desembre del 1829. Té una capacitat per a quasi mil
espectadors. Durant tot el segle XIX es van anar introduint millores al coliseu, que també es va
ampliar gràcies a l’adquisició d’alguns immobles confrontants; es va reformar l’interior i es va
construir la façana neoclàssica. Durant el segle XX, després de la Guerra Civil, es va haver de fer
una gran restauració, per arreglar els desperfectes ocasionats per una bomba. La última
remodelació es va fer l’any 2001.
Actualment s’hi fan tot tipus d’espectacles, que van des de concerts de música, dansa i òpera
fins a representacions teatrals.

Figura 77. Interior del Teatre Principal. Font: Arxiu municipal

ATENEU DE MAÓ
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L’Ateneu de Maó s’ubica en una casa senyorial d’arquitectura tradicional dels segles XVIII i XIX.
A l’Ateneu s’ubiquen diverses sales: Saló d’Actes A. Victory Taltavull, el Museu d’Història
Natural, la Sala Màrius Verdaguer, la Sala de Tertúlies Fernando Rubió i Tudurí, dues sales de
biblioteca o la Sala Vives Llull.
L’Ateneu de Maó té un patrimoni propi, format en la seva major part per col·leccions
artístiques que abarquen diverses branques: gravats cartogràfics, pintura i ceràmica. La
cartografia està representada per plànols i mapes de Menorca i del Port de Maó. També
realitza al llarg de cada curs una sèrie d’activitats amb caràcter permanent, adreçades a un
públic divers en edats i en interessos: classes d’idiomes, de dibuix i pintura, de fotografia,
d’escacs i de música.

MUSEUS
Museu de Menorca
El Museu de Menorca és l'antic convent franciscà de Jesús del segle XV, encara que la
construcció actual és dels segles XVII i XVIII.
El Museu de Menorca, és la institució museística més important de l'illa.
El fons del Museu està format per peces provinents de les col·leccions de l'anterior museu i
d'excavacions arqueològiques realitzades durant els últims anys, així com de dipòsits i
donacions de particulars i de diverses entitats.
Durant el 2017 i 2018 s’ha dut a terme la reforma de l’exposició permanent i l’adequació de les
zones de recepció, sales temporals, espais didàctics i espai familiar.
Actualment a més de les exposicions i col·leccions presents, es realitzen activitats com visites
guiades, concerts, activitats per a infants i famílies, cursos i conferencies, etc.

Figura 78. Museu de Menorca. Font: IDE Menorca.

Museu Hernández Sanz – Hernández Mora
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A finals del segle XVIII, quan l’Ajuntament urbanitza els terrenys coneguts pel nom de
cementeri dels anglesos, que donen lloc al carrer Anuncivay i zones adjacents, el comerciant
Llorenç Oliver i Morillo construeix el seu habitatge familiar.
L’ambiciosa concepció de la residència familiar és demostrativa del nivell social assolit pel
personatge. El volum i tractament de l’espai arquitectònic es completa amb l’ornamentació
interior, encarregada als artistes italians Giuseppe Patania i Stefano Cotardi, que decoren els
sostres amb temes clàssics inspirats en la mitologia romana. Els temes representats es
corresponen amb la utilització que el propietari dona a les habitacions decorades.
Reformada fa pocs anys, actualment s’hi fan exposicions temporals, tot i que també disposa
d’una exposició permanent, on es reflecteix perfectament el llegat britànic a Maó. L’any 2017,
va concentrar 11.412 visitants.

Figura 79. Col·lecció Hernández Sanz – Hernández Mora. Font: IDE Menorca

Museu funerari
A finals del segle XVIII, s’estableix l’obligació de construir cementeris allunyats de les ciutats. El
de Maó s’edifica l’any 1815, al costat de l’ermita de Gràcia. El recinte, de belles línies
classicistes, es completa amb successives ampliacions. Al pati d’entrada, hi ha l’accés principal,
que s’orna amb dues al·legories – l’Esperança i la Fe– i un petit museu funerari, que recull
làpides antigues i estris en desús.

Figura 80. Museu funerari de Maó. Font: Ajuntament de Maó

Col·lecció mèdica-biològica Hospital Illa del Rei

83

Diagnosi del destí 2018
Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025

L'lla del Rei, situada al port de Maó, es denomina així per ser el lloc on va desembarcar Alfons
III el 1287. El 1711 l'almirall Jennings va fer-hi construir un hospital que va anar sofrint diverses
transformacions fins que, a mitjan segle XX, va ser abandonat i es va iniciar una profunda
decadència de la zona. La Fundació Hospital de l’Illa del Rei, constituïda el 2005, s'encarrega de
recuperar aquest patrimoni oblidat durant molts anys. En diverses sales de l'edifici principal de
l'hospital s'ha situat una gran col·lecció mèdica, donada per les famílies de prestigiosos
metges, com Pablo Mir, Bernardo Sampol, Echevarria, Apellaniz, Cuadra, Vicente Roca, Osuna,
Gabriel Sampol i Antonio Ramis. Hi ha sis sales dedicades a material hospitalari i dues a
material farmacèutic.

Figura 81. Illa del Rei. Font: IDE Menorca

GALERIES ART
El municipi compta amb diverses galeries d’art on s’exposen obres d’artistes com la Galeria
Encant, Artara, Kroma, etc.

ARQUITECTURA PÚBLICA

Casa consistorial / ajuntament
L’edifici actual és el resultat d’una profunda reforma realitzada per l’enginyer militar Francisco
Fernández de Angulo, l’any 1789, durant el període de domini espanyol del segle XVIII.
El projecte de l’enginyer va afectar, bàsicament, el pis superior i l’aspecte extern de l’edifici, i
va resoldre –amb gran tècnica i intel·ligència– el fort desnivell de terreny, les diferents
dimensions dels seus enfronts i la difícil perspectiva de l’edifici, que sembla guaitar a la plaça,
oferint la visió de les seves dues úniques façanes lliures.
Dos coronaments típicament barrocs rematen les dues façanes. A la principal, una torre
quadrangular, on s’instal·la un rellotge importat d’Anglaterra durant la primera dominació
anglesa.
La façana lateral és coronada per l’Escut d’Armes d’Espanya, obra de l’escultor Miquel Comas.
L’edifici es va inaugurar provisionalment l’any 1789, amb motiu de la proclamació de Carles IV.
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Figura 82. Ajuntament de Maó. Font: Arxiu municipal

Parc des freginal
Antic barranc que mai no es va urbanitzar i va quedar radicat enmig del nucli urbà, com un
gran hortal. Municipal des del 1976, és el pulmó verd més important de la ciutat. Actualment
s’hi du a terme, cada diumenge, un mercat de productes de segona mà.

Figura 83. Parc des Freginal. Font: Arxiu municipal

MERCATS
A Maó es celebren un seguit de mercats, molts dels quals hi són durant tot l’any (fig. 84).
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Figura 84. Mapa dels mercats de Maó. Font: Ajuntament de Maó

1. Mercat del Claustre del Carme
Conegut popularment amb el nom de Sa Plaça, és un dels edificis més singulars de la ciutat i
està situat en un antic convent carmelità. Datat al segle XVIII, destaca el conjunt de mènsules
esculturals de la planta baixa; desamortitzat el 1835, va albergar la presó, els tribunals de
justícia i el mercat. Va ser restaurat a mitjans anys noranta, per recuperar tota la seva
esplendor, adaptar-lo als nous temps i convertir-se en un centre comercial de dues plantes,
amb una àmplia oferta, més enllà del tradicional de proveïments.
En aquest mercat es venen fruites i verdures procedents del camp menorquí, a més d’allotjar
diferents botigues, cafeteries, negocis de productes típics menorquins, carnisseria, entre
altres.
Recentment s’han reformat el pati i les façanes.

2. Mercat des Peix
Situat en un edifici obra de l'arquitecte Francesc Femenías, del 1927, de planta rectangular i
llotja perimetral coberta, on estan instal·lades les tradicionals parades de venda de peix. Anys
enrere, aquest mercat es va reinventar per poder acollir parades de menjar i beguda,
habilitades amb un estil informal. Un espai de visita obligada que, amb el temps, ha esdevingut
punt de trobada per a la gent de Maó.

3. Mercat ambulant de la plaça de s’Esplanada
El mercat ambulant amb més solera de la ciutat està situat en una de les places més
importants. A més de ser el mercat a l'aire lliure més gran de Maó, el de s’Esplanada és,
també, el que compta amb un major nombre de parades de venda. La seva oferta –àmplia i
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diversa– inclou parades de roba, sabates, objectes de regal, artesania, antiguitats i moltes
coses més. Situat devora l'estació d'autobusos, també disposa d'aparcament subterrani.
4. Mercat ambulant del port / Mercat Pla de Baixamar
Situat al port, al pla de Baixamar, és un mercat ambulant petit, amb 9 parades, però molt
atractiu, per la seva oferta i especial ubicació. Res millor que aproximar-s’hi a peu, davallant les
escales que comuniquen el centre de la ciutat amb el port, un dels més bells de la
Mediterrània. Un passeig que, per si mateix, ja mereix la pena, però que, en aquest cas, té
recompensa assegurada.
Està en funcionament de maig a octubre, diàriament i durant tota la jornada.

5. Mercat artesà
Aquest mercat reuneix un grup divers d'artistes artesans de l’illa, que realitzen la seva obra de
forma manual o amb eines específiques. Hi podem trobar objectes purament decoratius, però
també d’altres d'ús quotidià. Es tracta de peces úniques, pel seu disseny i pel seu singular
procés de producció, i difícils de trobar, per tant, als comerços tradicionals.

6. Mercat agrari AGROMAÓ
Agromaó és el mercat més verd i saludable de la ciutat. Un reduït grup de persones que
conreen la terra de la illa arriba fins a Maó tots els diumenges, amb l'objectiu de vendre la seva
collita i els seus productes més tradicionals, sense intermediaris. Una ocasió única per poder
assaborir les millors fruites, verdures i hortalisses de l’illa, així com altres productes típics de la
terra amb sabor a Menorca.

7. Mercat de nit
Sens dubte, és un dels mercats més especials de la ciutat, perquè es presenta de nit i amb
música en directe de fons. Tots els dimarts d'estiu, quan es fa fosc, els carrers de Maó
s'omplen de parades –que ofereixen gran diversitat de productes– i també de músics. Una
combinació perfecta, que converteix el costum de comprar en una experiència diferent.
Se situa al centre històric de Maó, tots els dimarts dels mesos de juliol i agost, coincidint amb
el programa “Nits de música al carrer”.

5.1.7 Platges i cales

Menorca compta amb un total de 102 platges i cales, que es divideixen en 3 tipologies:




Platges tipus A: Aquelles que es troben dins un nucli turístic o urbà (urbanes).
Platges tipus B: Aquelles no urbanes però que tenen accés rodat relativament a prop
de la platja. Serveis mínims o inexistents.
Platges tipus C: Aquelles no urbanes on l'accés és exclusivament per a vianants o
marítim. Serveis inexistents.
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Maó compta amb un total de 27 platges, de les quals 2 són tipus A, 9 són tipus B i 16 són tipus
C (fig. 85).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Es Canutells
Binidalí
Platges del port de Maó
Platges del port de Maó
Platges del port de Maó
Platges del port de Maó
Platges del port de Maó
Platges del port de Maó
Es Murtar
Sa Mesquida
Binillautí
Es Grau
Illa d’en Colom
Arenal d’en Moro
Tamarells del sud
Tamarells del nord
Cala de sa Torreta
Cala en Cavaller
Cala en Tortuga
Arenal de Morella
Cala Presili
S’Escala
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B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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23
24
25
26
27

Es Portitxol
Cala en Caldes
Cala de s'Enclusa
Mongofra
Cala en Brut

C
C
C
C
C

Figura 85. Platges del terme municipal de Maó. Font: IDE Menorca

Encara que és el municipi de Menorca amb major nombre de platges, la majoria d’aquestes no
són gaire freqüentades, perquè algunes s’ubiquen dins el mateix port de Maó o bé es tracta de
platges situades dins el Parc Natural de s’Albufera des Grau, i presenten una accessibilitat
difícil (Mongrofa, Cala de sa Torreta, Cala en Cavaller, illa d’en Colom, etc.). D’altres si que són
més visitades com els següents casos:

Es Canutells

Figura 86. Platja des Canutells. Font: Platges de
Balears

Aquesta platja és el resultat d’un entrant de
mar, en forma de meandre i estret. Es
caracteritza per tenir unes dimensions
petites, un talús d’arena, una exposició al
vent de component sud-est d’intensitat
dominant, una afluència baixa de banyistes
locals i turistes, així com per estar
encaixonada entre barrancs de mitjana
altitud, foradats per una gran quantitat de
coves. En el flanc esquerre s’ha construït una
urbanització.

Binidali

Figura 87. Platja de Binidalí. Font: Platges de Balears

Aquesta platja és el resultat d’un entrant de
mar, en forma de esa i estret. A la vegada, es
caracteritza per tenir dimensions diminutes,
talús d’arena, exposició al vent del sud-est,
afluència baixa de banyistes locals i turistes,
així com per esta encaixonada entre
barrancs escalonats de mitjana altitud. Al
flanc dret s’ha construït una urbanització,
encara que allunyada de primera línia de
mar.

Sa Mesquida
Arenal de sa Mesquida es caracteritza per
tenir un talús arenós, una orientació cap al
sud-est, vegetació envoltant aquest platja,
així com un aigua tranquil·la, cristal·lina i
fons rocós. Aquesta zona marítima és molt
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preada pels submarinistes, especialment els
illots localitzats al oest de la cala.

Figura 88. Platja de sa Mesquida Font: Platges de
Balears

Presili, Morella i Tortuga (o platges de
Favàritx)

Arredossades del vent del nord pel cap de
Favàritx i obertes totalment a llevant, hi ha
les platges de Cala Presili i Morella, i la més
pedregosa d’en Tortuga, totes envoltades
d’un sistema dunar i una zona humida
considerada com una de les llacunes millor
conservades de les Balears.
Formen part del Parc Natural de s’Albufera
des Grau i és una zona protegida de flora i
fauna.

Figura 89. Ubicació de les platges de Presili, Morella i
Tortuga. Font: IDE Menorca

Es Grau
Es caracteritza per tenir dimensions grosses,
talús d’arena, orientació cap al nord-est,
embat fluix de vent i aigua tranquil·la,
gràcies a la protecció de s’Illa d’en Colom (44
metres sobre el nivell de la mar), així com
per estar envoltada de garriga frondosa.

Figura 90. Platja des Grau. Font: Platges de Balears

5.1.7 Ports i fars

PORT DE MAÓ
El port de Maó és el segon port natural més gran del món, amb una longitud de quasi sis
quilòmetres (fig. 91). Això ha permès que al llarg de la història hagi estat utilitzat com a port
des del segle III a.C. Ubicat al mig de la mediterrània occidental, amb la seva configuració
natural, oferia un refugi a les naus. Els fenicis, els grecs, els rodis, els foceus i els cartaginesos
han deixat la seva empremta a Maó. Dins el port s’hi troben dues illes: l’illa del Rei, amb
construccions del segle XVIII i l’illa de Llatzaret o de la Quarentena. Al sud de la
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desembocadura, es troben les restes del castell de Sant Felip, concebut per a la defensa contra
els turcs.
Menorca disposa de diversos ports esportius; a cada un d’aquests, són diverses les
administracions i entitats (empreses, particulars, clubs nàutics, etc.) propietàries
d’amarraments. El port de Maó està gestionat per diversos ens: Ports de Balears, Marina
Menorca Sa Colàrsega, Marina Menorca Cala Llonga i Menorca Moorings. Té 1.578 amarratges
i disposa de cinc molls per a vaixells comercials i creuers (taula 16).

Figura 91. Imatge aèria del port de Maó. Font: Ports de Balears

Ports de
Balears

Marina
Menorca. Sa
Colàrsega

Marina
Menorca
Cala Llonga

Marina Port
Mahón

Menorca
Moorings

Pantalà

110

195

321

164

0

Moll

681

0

0

2

48

Fondeig

33

0

0

0

0

Illa flotant

0

0

24

0

0

Total

824

195

345

166

48

Taula 16. Amarratges al port de Maó. Elaboració pròpia. Font: Manual de ports 2014. Fundació Destí Menorca

FAR DE FAVÀRITX (O PUNTA DE CAPIFORT)
El far de Favàritx, situat al nord de l’illa, té una alçada de 28 metres (fig. 92). La construcció del
far va ser motivada, en gran mesura, pels naufragis ocorreguts després de la inauguració del
far de Cavalleria. Es va començar a construir el juliol de 1917, però diversos problemes, com la
manca de fons i reclamacions de l’antic propietari del terreny, van aturar les obres, fins que
l’any 1922 es va poder acabar; va ser inaugurat el 22 de setembre d’aquell mateix any.
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Figura 92. Far de Favàritx. Font: IDE Menorca

5.1.8 Rutes i camins

En aquest apartat, diferenciarem dos tipus de rutes i camins que passen pel terme municipal
de Maó: els que han estat recollits en edicions i elaborats per l’Ajuntament de Maó, i aquells
que provenen d’altres fonts (IDE Menorca o Fundació Foment de Turisme de Menorca, per
exemple).

RUTES I CAMINS QUE PROPOSA L’AJUNTAMENT
L'Ajuntament ha treballat, fa poc, per actualitzar els continguts de turisme de la seva web; un
dels apartats està constituït per les rutes i camins disponibles al municipi, als quals també es
pot accedir per mitjà de codis QR. A continuació, desglossam els tipus de rutes marcades dins
el municipi:
 Urbanes
1. Centre de Maó: Fent aquesta ruta, es poden visitar els edificis i llocs més característics
de la ciutat, tals com l’Ajuntament, l’església de Santa Maria, la Biblioteca Pública;
monuments com els d’Alfons III o el doctor Orfila, el Museu de Menorca, el Teatre
Principal, Ca n’Oliver, etc. I així, fins a passar per 31 punts d’interès turístic situats
enmig de la població (fig. 93).
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Figura 93. Punts de visita de la ruta "Centre de Maó". Font: Ajuntament de Maó

2. Ruta de miradors i passeig de ribera: Dos itineraris en una ruta. El primer permet una
visió panoràmica del port des dels diferents miradors que s’obren sobre els penyasegats i des del passeig de cornisa, l’anomenat passeig Marítim. El segon consisteix en
un passeig arran de la mar, des de Cala Figuera fins a l’Estació Naval, que es
completarà amb la visita a les històriques illa del Rei i del Llatzeret, i a la fortalesa de la
Mola (fig. 94).

Figura 94. Punts de visita de la ruta "Port de Maó". Font: Ajuntament de Maó
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3. Ruta de muralles: Recorregut per el centre de la ciutat per observar les restes del que
en el seu temps van ser les muralles i portes d’entrada a la ciutat de Maó (fig. 95).

Figura 95. Punts de visita de la ruta "Muralles de Maó". Font: Ajuntament de Maó

4. Ruta britànica: Recorregut que permet observar el llegat britànic a la ciutat (fig. 96).
Quinze punts de parada, entre els quals hi ha la Casa Consistorial, el Principal de
Guàrdia, el Palau del Governador (actualment seu del Govern Militar i l’illa), els
quarters de la plaça de s’Esplanada, el carrer Hannover, etc. També es dona informació
sobre edificis que no es troben al centre de Maó, però que formen part de l’herència
britànica i que resulta imprescindible comentar, com el camí d’en Kane i l’obelisc
commemoratiu, l’illa del Rei, la casa predial de Sant Antoni, ubicada a s’altra banda del
port, i coneguda també com The Golden Farm. A més, es fa menció a l’arsenal de la
Marina i a les destil·leries de gin, la gran majoria situades al port. Com a peculiaritat, el
díptic d’aquesta ruta inclou vocables menorquins d’arrel clarament anglesa.
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Figura 96. Punts de visita de la ruta "Maó britànic". Font: Ajuntament de Maó

 Rurals

Una nova edició de díptics de camins rurals els delimita situades a 6 grans zones del municipi.
S’estructuren de tal forma que, a cada una de les zones, apareixen en un mapa tots els camins i
senders, i també el Camí de Cavalls, monuments i llocs d’interès (marcats en el mapa i, alhora,
recopilats en una llista), i productes agraris i d’agroturisme, numerats en una llista i marcats,
també, en el mapa. Tots els camins rurals que hi ha a continuació es poden fer caminant, amb
bicicleta o amb cavall.

1. Talatí – Sant Climent: Recorregut que va des de Talatí de Dalt fins Sant Climent (fig.
97). Durant aquest recorregut es poden veure diversos monuments d’interès com per
exemple el moli de vent de Sant Climent, el poblat Talaiotic de Torrellonet Vell, entre
altres.

Figura 97. Ruta rural Talatí – Sant Climent. Font: Ajuntament de Maó
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2. Vergers de Sant Joan: En la ruta dels vergers de Sant Joan es poden veure els
monuments de Font d’en Simó, el monument de Richard Kane, l’ermita Sant Joan dels
Vergers i la casa de Rafal Colom (fig. 98).

Figura 98. Ruta rural Vergers de Sant Joan. Font: Ajuntament de Maó

3. Sant Climent – Binidalí: La ruta que va des de Sant Climent a Binidalí passa per
diferents llocs d’interès com per exemple per el Talaiot de Binicalaf, el barranc de
Binidalí, entre altres. També es poden veure monuments com la casa i torre de
Binixiquet, la casa i torre de s’Argossam, el conjunt de cases de Forma i Formet i el
recinte fortificat des Caparrot de Forma Nou (fig. 99).

Figura 99. Ruta rural Sant Climent- Binidalí. Font: Ajuntament de Maó
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4. Llumaçanes: En la ruta de Llumaçanes es poden veure diferents monuments com
l’església de Sant Gaietà, la casa i zona arqueològica de sa Cudia Cremada, el poblat
talaiòtic de Cornia i Can Gonyalons (fig. 100).

Figura 100. Ruta rural Llumaçanes. Font: Ajuntament de Maó

5. Trepucó: La ruta rural de Trepucó engloba diferents monuments i llocs d’interès com
per exemple el poblat talaiòtic de Trepucó, entre d’altres (fig. 101).

6. Zona nord: El recorregut de la ruta per la zona nord passa per diferents punts d’interès
com s’Albufera des Grau o es far de Favàritx, entre d’altres (fig. 102).
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Figura 101. Ruta rural Trepucó. Font: Ajuntament de
Maó

Figura 102. Ruta rural zona nord. Font: Ajuntament de
Maó

Altres camins, rutes i senders
1. Ruta Trepucó – Calescoves: Aquest recorregut té una longitud aproximada de 10,5 km
(fig. 103). Es tracta d’una zona plana, sense grans desnivells, pensada per fer-se en,
aproximadament, 3-4 hores, en funció del ritme.
Durant la caminada es poden observar els següents monuments: sa Cudia Cremada, el
talaiot de Cornia Vell, Can Gonyalons, Sant Climent, el molí, l’església i es cós de Sant
Climent, i el talaiot de Binicalaf.
Fora del recorregut es troben la basílica paleocristiana des Fornàs de Torelló i el
talaiot de Torellonet.

Figura 103. Ruta Trepucó – Calescoves. Font: Ajuntament de Maó
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2. Ruta Dalt Sant Joan – Alcaidús: Aquest recorregut té una longitud aproximada de 7,8
km (fig. 104). A l’inici del sender i la zona baixa de sant Joan, hi ha un desnivell
d’aproximadament 40 metres en descens; i la zona de sa Font d’en Simó té un
desnivell d’aproximadament 40 metres en ascens. La resta del recorregut és pla, sense
grans desnivells, i està pensat per fer-se en, aproximadament, 2-3 hores, en funció del
ritme.
Durant la caminada es poden observar els següents monuments: l’ermita de Sant Joan
des Vergers, l’alzinar d’Alfavara, la font d’en Simó, el poblat talaiòtic de Talatí de Dalt i
Algendar.
Fora del recorregut es troben el monument dedicat a Richard Kane i, també, la basílica
paleocristiana des Fornàs de Torelló i el talaiot de Torellonet Vell.

Figura 104. Ruta Dalt Sant Joan – Alcaidús. Font: Ajuntament de Maó

3. Camí de Sant Climent i Binicalaf: Aquest itinerari, que transcorre per la zona de
ponent del terme de Maó, travessa una comarca que centra les seves comunicacions al
poble de Sant Climent (fig. 105).
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Figura 105. Ruta de Sant Climent i Binicalaf. Font: Ajuntament de Maó

4. Camí Vell de Sant Climent: Aquest recorregut per la rodalia del terme maonès s’inicia
al polígon industrial, al costat de l’Escorxador Municipal, on comença l’antic camí que
comunicava amb Sant Climent abans de la construcció de l’actual carretera (1863). El
recorregut finalitza al mencionat camí de Torelló, que passa per davall el pont de la
carretera de l’aeroport i arriba de nou al punt de partida (fig. 106).

Figura 106. Ruta del Camí Vell de Sant Climent. Font: Ajuntament de Maó

5. Camins de Llucmaçanes: La població de Llucmaçanes és el centre d’una zona rural molt
parcel·lada des d’antic, creuada per una densa xarxa de camins rurals, que, de forma
radial, surten de la població i comuniquen amb Maó, amb els altres pobles del voltant i
amb les nombroses cases rurals del sector (fig. 107).
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Figura 107. Camins de Llucmaçanes. Font: Ajuntament de Maó

Rutes per s’albufera
La millor forma de començar qualsevol visita a s’albufera des Grau és acudir al Centre de
Recepció, situat a la carretera de Maó as Grau (km 3.5), prenent el desviament per Llimpa. El
Centre proporciona informació detallada sobre el parc natural en general, i sobre les múltiples
activitats que s’hi poden realitzar.

1. Itinerari de Santa Madrona
Aquest itinerari passa per les zones d'observació d'aus millor condicionades del parc. L'itinerari
voreja tota la costa sud-oest de s'albufera des Grau, travessant tanques abandonades i un bosc
d'ullastrars que envolta la llacuna.
2. Itinerari de Llimpa
Aquest itinerari transcorre per la costa sud de la llacuna de s’albufera des Grau. És l'itinerari
més paisatgístic dels tres. El recorregut ens descobreix diferents punts per contemplar la
llacuna. Destaca el mirador sobre la zona de sa Gola i la Cala de Llimpa, on es troba una zona
de descans proveïda de bancs de pedra.
La durada total de l'itinerari és de 30 minuts, aproximadament.
3. Itinerari de sa Gola
Itinerari circular que transcorre per la zona posterior de les dunes des Grau. Podeu iniciar el
recorregut des de la carretera, situada a 200 metres de l'aparcament que hi ha al costat del
camp de futbol, o bé al final de la platja des Grau.
És un itinerari en bona part apte per a persones discapacitats en cadira de rodes i per a cotxets
d’infants. En època estival es recomana augmentar les mesures de protecció solar, sobretot en
el cas dels infants.
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RUTES I CAMINS D’ALTRES FONTS

Camí de Cavalls
Menorca disposa d’una amplia xarxa de camins i rutes, la més coneguda de les quals és el Camí
de Cavalls, el qual, convertit en un GR (gran recorregut), ha esdevingut un reclam turístic.
Els GR són una xarxa de camins europeus pensats per a caminades de més de dues jornades i
amb una longitud generalment superior als 50 km. En concret, el Camí de Cavalls és un camí
circular, té una longitud total de 185 km i està dividit en 20 etapes (fig. 108).

Figura 108. Trams del Camí de Cavalls. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

Pel terme municipal de Maó transcorren 4 trams:





Etapa 1: Maó – es Grau (10 km)
Etapa 2: Es Grau – Favàritx (8,6 km)
Etapa 17: Cala en Porter-Binissafúller (11, 6 km)
Etapa 20: Cala Sant Esteve – Maó (6 km)

Rutes senderistes
Al visor de l’IDE Menorca apareixen una cinquantena de rutes senderistes. No obstant, falta fer
la feina de revisar l’estat en què es troben i si disposen o no disposen de senyalització.
Les rutes de senders que passen pel terme municipal de Maó són aquestes (fig. 109):
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Maó – Llucmaçanes (A peu per Menorca. GOB)



Sant Climent – Cotaina (A peu per Menorca. GOB)



Sant Climent – Talatí – Cotaina (A peu per Menorca. GOB)



Dalt Sant Joan – Alcaidús (A peu per Menorca. GOB)



Maó – Sant Joan des Vergers (A peu per Menorca. GOB)



Es Castell-Trebalúger (A peu per Menorca. GOB)



Maó-Llucmaçanes (A peu per Menorca. GOB)



Trepucó-Cales Coves (Ajuntament de Maó)



Maó – Biniparratx (A peu per Menorca. GOB)

Figura 109. Rutes senderistes que transcorren pel municipi de Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

Rutes cicloturístiques
D’aquest tipus, n’hi ha 20 de definides arreu de l’illa. L’any 2017, la Fundació Foment de
Turisme de Menorca va reeditar uns fullets*, en diferents idiomes, que contenen informació
específica sobre aquestes rutes. Com es pot observar a la figura 110, el municipi de Maó
concentra una part important d’aquestes rutes cicloturístiques:




*

Maó S-02
Maó S-01
Maó N-02
Maó N-01

Més informació: http://menorca.es/Documents/Documents/10908doc4.pdf
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Maó-Es Castell RC05
Alaior-Maó RC03

Figura 110. Rutes cicloturístiques de Maó. Font: Fundació del Foment de Turisme de Menorca

Rutes eqüestres
Les rutes eqüestres que es mostren al visor de l’IDE Menorca són 10; 7 d’aquestes transcorren
prop de la costa i 2 són d’interior. L’única que passa pel terme de Maó és la que va des de Port
d’Addaia fins a sa Mesquida (fig. 111), elaborada per la Fundació Foment del Turisme de
Menorca.

Rutes en caiac
Pel que fa a les rutes en caiac, la informació disponible al visor de l’IDE Menorca prové de la
guia en paper anomenada “Menorca: la volta en caiac i cicloturisme”, d’Ediciones Desnivel i
Consell Insular de Menorca. L’única ruta que passa pel terme de Maó abasta pràcticament tota
la zona nord, ja que va des del port de Maó fins as Grau (fig. 111).
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Figura 111. Rutes eqüestres i rutes en caiac a Maó. Elaboració pròpia.Font: IDE Menorca

Rutes culturals
Al visor de l’IDE Menorca hi ha 9 rutes culturals disponibles, 3 de les quals són a Maó. La
informació proporcionada és de l’Ajuntament, però no es correspon amb cap de les rutes
anteriorment mencionades a l’apartat de rutes que proposa l’Ajuntament:


Moll de Llevant: Des del pla de Baixamar fins as Fonduco



Moll de Ponent: Des de la costa de ses Voltes fins as Cós Nou



Centre de Maó: Des dels quarters de la plaça de s’Esplanada fins al port de Maó

Rutes geològiques
A l’illa s’han definit també un conjunt de rutes geològiques que mostren les principals
característiques geològiques i litològiques de l’illa. Pel terme municipal de Maó transcorren 3
rutes geològiques (fig. 112).
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Figura 112. Rutes geològiques a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

Itineraris ornitològics
Arreu de l’illa, hi ha 6 itineraris ornitològics definits. El 2017, la Fundació Foment del Turisme
de Menorca va reeditat un fullet d'aquests itineraris, en diferents idiomes, amb informació
específica (fig. 113). A Maó, es localitzen dos d’aquests itineraris:



Albufera des Grau
Mongofra-Addaia
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Figura 113. Itineraris ornitològics a Menorca. Font: Fundació del Foment de Turisme de Menorca

Itineraris florístics
El projecte Life+ Reneix va definir 10 itineraris florístics per donar a conèixer la flora de
Menorca. D’aquests 10, només 1 és al terme de Maó (a la gola des Grau) i no està senyalitzat,
ni disposa de cartells informatius.

Figura 114. Itineraris floristics a Maó. Elaboració pròpia. Font: IDE Menorca

5.1.9. Producte local
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Menorca disposa d’una gran varietat de productes locals que donen riquesa a la gastronomia
de Menorca. El producte local té unes característiques que a més de ser recomanables en
l’àmbit d’alimentació i salut també fomenten positivament l’economia local.

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
A Maó hi ha set productors que es dediquen a la producció ecològica. Algendaret Nou és una
de les primeres finsques a Menorca que es va decidir a provar amb l’agricultura ecològica. A
més, aquesta família s’ha dedicat a l’ús de varietat locals a l’hort i a les races autòctones de
bestiar com la vaca vermella i el porc negre. Demostren que una producció diversificada i
respectuosa amb el medi ambient és una opció viable.
Algendaret Vell es dedica a la producció d’hortalisses i fruita que es venen directament al lloc
o a la botiga s’Hort Ecològic a Maó. Ell mateix prepara els planters i manté algunes varietat
locals d’hortalisses.
Es Capell de Ferro ha recuperat l’activitat agrària després d’un temps d’abandonament. Per un
costat, ha dimensionat la quantitat de bestiar per tal d’autoabastir-se amb producció pròpia.
Per l’altre, promociona la venda directa entre pagesos i consumidors. Ofereix venda de
senalles un dia per setmana i a la finca es poden fer tallers de cuina i excursions en grup.
Es Viver – GOB Menorca té per objectiu potenciar una jardineria sostenible, amb baix
manteniment, sense necessitat de tractaments químics, amb un reduït consum d’aigua i fàcil
de mantenir. Es Viver posa a la venda una gran varietat de plantes autòctones amb certificat
ecològic.
Fondo Alegre treballa per recuperar les varietats locals menorquines. Treballa bàsicament de
forma manual i ven directament al mercat dels dissabtes a Ferreries.
Formet Vell alimenta al bens de raça menorquina exclusivament de llet materna i herba sense
consum de pinso fins a l’edat de sacrifici.
Son Arrosa i s’Argussam són dues empreses diferents gestionades per la mateixa família.
Produeixen carn ecològica de vedella i de be. Els animals estan en règim extensiu i la càrrega
ramadera a l’explotació agrària és molt baixa. Els bens són alimentats exclusivament amb llet
materna i herba sense consum de pinso fins l’edat de sacrifici.

PRODUCCIÓ INTEGRADA

La producció integrada és una producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes
respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Alcaufar Nou és una explotació
hortofrutícola que avarca 45Ha. Es conreen fonamentalment productes de primavera a tardor
amb l’ajuda de la pol·linització natural de més de 20 casetes d’abelles de mel entre d’altres
particularitats. S’hi conreen productes com albergínies morades, tomàquets de ramellet i
melons marina.
La Solana és una empresa familiar que va començar la producció fa més de 40 anys. Es dedica
a la producció d’hortalisses i fruita de temporada amb mètode de gestió integrada, i forma
part de l’agrupació de defensa vegetal Hortigrup.
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Torrelló Amagat són dos joves que tenen una explotació mixta d’horta i engreix de bestiar. A
través del Projecte de comercialització en comú d’Agromenorca, l’explotació ha pogut créixer
en els cultius horto-frutícoles, destinant en aquests moments més de 60 Ha. Es conreen
productes com la carxofa morada de Menorca o el meló marina, tan típic i valorat a Menorca.
Verger des Valencià és una finca hortofrutícola explotada conjuntament amb la finca Alcaufar
Nou de Sant Lluís. Es tracta d’un verger de 2 Ha de producció fonamentalment de cultius en
hivernacle amb una important plantació de maduixa de primavera i estiu.

PRODUCCIÓ CONVENCIONAL

La producció convencional és el model de producció que inclou el major volum de productors
de Maó. Algendar d’en Gomila és una empresa que segueix amb la tradició familiar on fan
formatge sota la Denominació d’Origen Mahón- Menorca i també embotit. Es preocupen
especialment per la millora genètica i per la morfologia del seu ramat, cosa que els ha fet
mereixedors de diversos premis als concursos morfològics de raça frisona a nivell de Balears i
també nacional.
Apiario Mobilista Lorenzo Riera és la continuació d’una tasca familiar de més de dos segles
d’història cultivant casetes d’abelles. Actualment es dediquen com aficionats a la producció de
mel.
Astarté es dedica a la producció i comercialització de safrà. Es tracta d’un projecte pilot d’un
cultiu molt escàs a l’illa. Elaboren un producte de manera sostenible i respectuosa amb
l’entorn, obtenint safrà d’elevada qualitat. Encara està en procés d’experimentació per conèixer
la seva adaptació a les condicions de Menorca.
D’en Vinent va començat amb unes quantes vaques però va anar canviant de model per fer
més rendible la l’activitat. Es va interessar per l’elaboració de formatge iva anar augmentant el
nombre de vaques i les terres de l’explotació. Al llarg dels anys ha aconseguit diversos premis.
iSafra és un projecte que va començar fa uns dos anys. Ha apostat per un producte que fa més
de 300 anys que no es cultivava a Menorca, amb l’interès de donar una solució als problemes
socioeconòmics que representa cada vegada més la desaparició de l’agricultura. L’objectiu
principal és obtenir i gaudir d’un producte exclusiu, proper, d’alta qualitat i saludable, a través
d’un procediment totalment artesanal sense productes químics i amb una certificació de
primera categoria.
Pont Modorro es va iniciar l’any 2016 amb l’elaboració d’oli. Actualment tenen sembrades unes
10 ha d’olivar amb 2.700 oliveres de les varietat arbequina, picual, i cornicabra amb les quals
elaboren oli d’oliva verge extra. Fan un oli pur de cada varietat i també un amb la mescla de les
tres varietats. També tenen sembrades oliveres hojiblanca i manzanilla que encara no
produeixen. A més, fan oli d’olivó pur dels ullastres de la pròpia finca. Actualment
comercialitzen més de 1.000 litres d’oli.
Sa Bodega de Son Cremat és una estància on la plantació de vinya havia estat habitual segles
enrere. Compta amb cinc hectàrees de les quals n’hi ha dues de plantades. El treball en vinya i
l’elaboració de vi són manuals i compten amb l’assessorament d’un enòloga que posa tota la
il·lusió en aquest petit projecte. Les varietat plantades son chardonnay i moscatell. És una
empresa familiar encantada de rebre visites i oferir un passeig per les vinyes.
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Sa Boval produeix carn de vedella de raça autòctona amb la marca de Qualitat Vermella
Menorquina. Es poden comprar lots de carn a la carnisseria de l’escorxador de Maó. La finca
conserva uns valors naturals reconeguts a nivell europeu en estar integrada dins la Xarxa
Natura 2.000.
Sa Torre Blanca és una finca familiar on es cria vaca de raça menorquina. El nom li ve donat per
l’existència d’una torre de defensa datada al s. XIV. En aquest indret hi gestionen també un
agroturisme.
Santa Catalina és una finca on es produeix formatge i embotit de manera artesana i amb
resultats d’alta qualitat. Aquesta finca també conserva uns valors naturals reconeguts a nivell
europeu en estar integrada dins la Xarxa Natura 2.000.
Sebastià Pons Pons fou el primer apicultor de Menorca que va decidir professionalitzar-se.
Actualment és el major productor de mel de Menorca i el més veterà.
Vergel Sant Joan és una petita finca, una antiga zona agrícola que encara conserva la ciutat. Es
dedica a la producció d’hortalisses, utilitzant mètodes tradicionals de conreu, reg per canals i
sense utilitzar plàstics ni hivernacles.
Vins sa Forana va començar la comercialització del vi l’any 2008, cercant un alt nivell de
qualitat durant el procés d’elaboració, responent a una afició gastronòmica i a la voluntat
d’integrar aquesta cultura a la terra menorquina. L’inici en el món del vi va ser l’any 2003 quan
van plantar 2,5 hectàrees de vinya amb les següents varietats de raïm: Cabernet Sauvignon, Ull
de llebre, Merlot i Syrah. Això es va plasmar amb la creació del Celler Solano de Menorca.
Vinya sa Cudia va ser una de les primeres famílies que va transformar una finca tradicional de
vaca i cereal cap a un nou producte mediterrani com es el raïm. Actualment mitjançat el cultiu
ecològic de secà de la vinya que ocupa 6ha, la família Martínez Jover manté una finca de
130ha. En total amb pastures, oliveres i marina dins una zona protegida com és s’Albufera des
Grau.

ALTRES MÈTODES DE PRODUCCIÓ

Entre altres mètodes de producció de producte local hi trobem diferents embarcacions que es
dediquen a la pesca de peix i marisc. Àngel Torres Galmés és un jove mariscador d’herència,
com el seu pare. Es considera un amant dels arts i tècniques del marisqueig artesanal de roca i
es al que es dedica, amb les eines que fabrica ell mateix.
Barca “Nueva Joven Josefina” és una barca de bou de la confraria de Maó que actualment
pesca amb innovacions tècniques que redueixen l’impacte pesquer. A més, l’armador i el patró
col·laboren amb estudis científics que investiguen l’eficiència energètica i un menor impacte
de la pesca d’arrossegament.
José Antonio Pons Florit – Barques “Ets al·lots”, “Nereida” i “Guiemó” són barques de pesca
artesanal que tenen com a port Maó i Es Grau i combina el palangre i el tresmall com a
mètodes de pesca.
Martin Mata – Barca “Playa Canutells” és un pescador artesanal que combina el tresmall i el
palangre. Durant la major part de l’any té el port a Canutells i a l’hivern canvia a Calesfonts.
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Miquel Sales – Barca “Bonamar” és un dels pescadors d’arts menors de Canutells i dels pocs
que quan arriba l’època, a partir de setembre, es dedica a pescar raor amb palangrillo. Aquesta
tècnica és laboriosa i requereix molta paciència per escar els hams petits.
Muscleres González es una empresa familiar fundada fa 70 anys. Actualment tenen un cultiu
de musclos dins el port de Maó. El procés s'inicia a la primavera amb la selecció i recollida de
cries dels musclos que desoven. A mesura que aquests evolucionen es passen a les trenes o
tubulars on creixeran i passaran uns 7 mesos. Finalment, es capturen i preparen per a ser
comercialitzats. Els musclos estan disponibles per a la venda a partir del mes d'abril fins a finals
d'octubre o mitjans de novembre, segons el clima.
Quintana Pesca – Barca “Pito Quintana F” és un negoci de pesca de bou amb quatre
treballadors embarcats, un treballador dedicat a les xarxes i un altre com a administrador.
L’armador de la barca, en Pito, és el patró major de la confraria de Maó i un dels impulsors i
socis fundadors de “Sa Llotja”.

Altres productes locals són la bijuteria i les joies, les sabates i les avarques (amb el distintiu
“avarca de Menorca”), complements per al cabell, cosmètics i sabons; també hi ha producció
artesana en el món de la ceràmica, la pedra o la fusta, i equipaments per a cavalls, barreres per
a finques, la coneguda cadira menorquina o coca rossa i, en el camp de la nàutica, el vaixell
típic menorquí, denominat llaüt.

5.1.10. Festes i esdeveniments

SANT ANTONI
A Menorca cada any el dia 17 de gener es celebra Sant Antoni. Aquesta festa es començà a
celebrar l’any 1981 com a diada del poble de Menorca. A Maó, aquest dia, es fan diverses
activitats com per exemple una fira al carrer Ses Moreres amb productes de Menorca,
associacions d’animals, i altres productes. Durant el matí hi ha actuacions de grups musicals i al
mateix temps es port a terme la beneïda d’animals (fig. 115). A la tarda es fan altres actes com
per exemple una exhibició de Doma Menorquina i per la nit es solen fer concerts. A Sant
Climent també fan la beneïda d’animals i ballades populars.

Figura 115. Diada de Sant Antoni a Maó. Font: Pàgina web Menorca.info

CARNAVAL
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El carnaval és una festivitat de caràcter lúdic que es celebra cada any a tots els municipis de
l’illa. El dissabte de carnaval a Maó, el capvespre es fa la concentració de carrosses i comparses
on tothom és lliure de participar-hi (fig. 116). Després de la sortida de la rua arriben a la plaça
de la Conquesta on fan l’entrega de premis seguit d’un gran ball de carnaval i una torrada.

Figura 116. Dissabte de Carnaval a Maó. Font: Pàgina web Menorca.info

DARRER DIMARTS
El darrer dimarts es coneix per ser el darrer dia de Carnaval i el dia anterior a l’inici de la
Quaresma. A Maó també es celebra aquest dia amb una rua escolar pel centre de Maó al matí i
per la nit es fa la vetla d’en Camestortes primer a l’Ajuntament (fig. 117) i la sortida del seguici
fúnebre. Un cop arriben al Teatre Principal es fa la vetla i lectura del testament i una pluja de
regals per a les persones assistents.

Figura 117. Vetla d’en Camestortes al Teatre Principal. Font: Fundació Teatre Principal de Maó

DIA DEL LLIBRE
Dia 23 d’abril a Maó es celebra el dia del llibre, es posen parades de venda de llibres al carrer i
es signen algunes obres per part del seu autor/a respectiu. Es realitzen altres activitats lligades
al món literari.
JORNADES BRITÀNIQUES
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A principis de maig es duen a terme diferents actes amb la finalitat de recorda i donar a
conèixer la història de Menorca durant el període britànic al segle XVIII. Durant aquestes
jornades es porten a terme mercats, actuacions i visites guiades, entre altres activitats.
MAÓ FLORS
Un cap de setmana del mes de maig, Maó es transforma en una ciutat de flors: mostradors
florals, poesia, espais emblemàtics decorats, concursos, dansa, etc.
SETMANA DE L’ÒPERA
Entre maig i juliol, durant una setmana, es du a terme una representació operística,
organitzada per la Fundació Menorquina de l'Òpera i l’Associació d’Amics de l’Òpera de Maó.
SANT JOAN
A Maó dia 23 de juny es celebra el solstici d’estiu. Al parc des Freginal es viu amb una gran
animació infantil i per a tots, amb festers, canyes verdes i concurs de bujots. Durant la festa hi
ha actuacions per als més petits i es tanca amb un espectacle pirotècnic.
SANT PERE
El dissabte després de la festa de Sant Joan, el 29 de juny, a Maó són habituals les activitats
nàutiques al port. Es fan regates d’embarcacions tradicionals, el joc des capellet, etc. A s’Hort
Nou es pot gaudir de música i revetlles marineres devora la mar, acompanyades amb bon
menjar.
PROCESSÓ DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
El dia de la Mare de Déu del Carme és dia 16 de juliol però es celebra el dissabte més proper a
aquesta data. Es tracta d’una processó que porta a terme la gent de la mar per honorar a la
seva patrona.
FESTES PATRONALS
El cavall és el protagonista comú de totes les festes patronals que cada poble de Menorca
celebra durant l'estiu, fins al punt de ser la millor demostració d'autenticitat dels costums de
l’illa.
Els caixers i cavallers munten sobre cavalls sementals, la majoria de raça menorquina, i formen
la llarga Colcada que recorre els principals carrers i places de la població.
Durant els dos dies principals de la festa, la comitiva compleix uns protocols estrictes, que
barregen actes religiosos, d'íntim recolliment, amb moments d'explosió festiva col·lectiva,
sobretot durant els jaleos, que tenen lloc a la plaça major, on genets, cavalls i públic –per
igual– són els veritables protagonistes de l'espectacle.


MARE DE DÉU DE GRÀCIA

Les festes en honor de la Mare de Déu de Gràcia se celebren els dies 7 i 8 de setembre. Molt
vistoses i animades, aquestes festes patronals tenen el seu inici modern el 1890, quan
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l'ajuntament va acordar complementar els actes religiosos en honor de la patrona de la ciutat
amb uns altres de component cívic, que incloïen la Colcada, que, antigament, s'organitzava a
Maó per Sant Joan, precisament fins a finals del segle XIX, en què van desaparèixer.
El repic de campanes a les quatre del capvespre del dia 7 anuncia l'inici de festes. Comença
llavors el replec de caixers, l'anar i venir de cavalls i genets pels carrers de Maó, fins al moment
de les Completes (acte litúrgic del vespre) a l'ermita de Gràcia.
Més tard, quan la comitiva arriba a cavall a la plaça de l'ajuntament, té lloc l'espectacular i llarg
Jaleo nocturn. Entre els actes del dia 8 destaquen el Jaleo matinal, a la plaça de l'ajuntament, i
al capvespre, les emocionants i vistoses Corregudes, al Cós de Gràcia.
Cada any adquireix major protagonisme la lectura del pregó de festes, que té lloc el vespre del
dia 6. Un personatge famós es dirigeix al poble des de la balconada consistorial; en finalitzar el
seu parlament, entona –al costat de l'alcalde o alcaldessa i juntament amb tot el públic
congregat a la plaça– una cançó popular dedicada a la ciutat.

Figura 118. Jaleo de les Festes de Gràcia. Font: Ajuntament de Maó



SANT CLIMENT

És durant el tercer cap de setmana d'agost quan aquest històric nucli urbà, vinculat al municipi
de Maó, celebra les seves festes de cavalls i genets en honor de sant Climent.
Estructuralment, els actes tradicionals que s'hi esdevenen segueixen els mateixos patrons de la
resta de festes populars de Menorca, si bé la idiosincràsia local els imprimeix un segell ben
peculiar, diferent, que les distingeix de les altres.
Així, als jaleos i al replec de la Colcada, comuns a totes les festes patronals de Menorca, el
poble de Sant Climent hi afegeix un acte lúdic d'implantació recent, però que amb els anys ha
aconseguit ser considerat quasi com una tradició arrelada: la remullada col·lectiva i popular,
que té lloc el dilluns de la festa, en la qual ni els més atents i previnguts s'escapen de quedar
tots xops de l'aigua que la gent es tira mútuament, fins i tot amb la intervenció d'un camió
cisterna.
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Figura 119. Jaleo de les Festes de Sant Climent. Font: Pàgina web Menorcaaldia.com



SANT GAIETÀ, DE LLUCMAÇANES

L’històric nucli de població de Llucmaçanes celebra les festes patronals durant el primer cap de
setmana d'agost
La Colcada de cavalls i genets celebra les festes seguint els protocols marcats pels actes
civicoreligiosos que es desenvolupen a l'entorn de l'església de sant Gaietà i comparteix
protagonisme amb l'hospitalitat del veïnat, sempre disposat a gaudir i a fer gaudir de la festa
tota la gent que els visita.

Figura 120. Jaleo de les Festes de Sant Gaietà. Font: Pàgina web Menorca.es de Toni Pons Barro

VOLTA A MENORCA EN BTT
L’any 2005 es va iniciar un esdeveniment únic i singular on la BTT és la protagonista. Es porta a
terme cada any durant el Pont del Pilar a Menorca. Es tracta d’una volta no competitiva que es
divideix en tres etapes que surten de municipis diferents. L’any 2018 es va celebrar la 13 volta i
la primera etapa va començar a Mercadal. La segona etapa va començar a Sant Climent i la
tercera a Ciutadella. Cada etapa té una intensitat i una distància diferent i al finalitzar la volta
es sol fer un dinar, música, sortejos i trofeus simbòlics.
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5.2. OFERTA TURÍSTICA

5.2.1. Evolució de l’allotjament
Maó va començar el seu desenvolupament turístic a mitjans dels anys 50, amb l’obertura del
primer hotel a la ciutat, el Port Mahón.
Com a tota l’illa, els primers establiments construïts van ser hotels, sobretot als anys 60 i
principis dels 70 (fins a la crisis del petroli del 1973). Els següents establiments hotelers al
municipi es construeixen a partir del 1974.
Els hotels apartament es van començar a construir al municipi en els anys 90 i van aportar
gairebé 1.000 places d’allotjament turístic.
Altres allotjament turístics construïts als anys 70 i 80 van ser hostals i hostals residència; en
total, sumen 187 places.

HOTELS
Any
1956
1969
1974

Número
1
1
1

1983

2

Total

Any
1969
1978
1985
Total

5
HOTELS APARTAMENT
Any
Número
1994
1
1997
1
Total
2
ALTRES
Número
Tipus
Hostal residència
2
Hostal residència
1
Hostal residencia
1
Hostal
4
Número
TOTALS
11

Places
156
30
140
32
144
502
Places
908
90
998
Places
39
28
83
37
187
Places
1.687

Taula 18. Anys d’obertura d’allotjaments hotelers al municipi de Maó. Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació
Turística del Consell Insular de Menorca

Els apartaments turístics van viure el seu període d’expansió, a Menorca, durant la dècada dels
80 i 90. En el cas de Maó, no és un tipus d’allotjament gaire desenvolupat. Pel que fa a nombre
de places, l’any 2017 es van donar d’alta 32 noves places, però feia quasi 20 anys que el total
de places restava invariable.
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Any
1985
1996
2017
Total

APARTAMENTS TURÍSTICS
Número
1
1
1
3

Places
102
20
32
154

Taula 19. Anys d’obertura d’apartaments turístics al municipi de Maó. Elaboració pròpia. Font: Servei d'Ordenació
Turística del Consell Insular de Menorca

El concepte turisme d’interior és bastant recent a l’illa, encara que aquest tipus d’allotjament
es regula des del 1995, atès que era una figura inclosa en la normativa de medi rural, bastant
exigent quant als requisits que calia complir i que limitava el nombre d'habitacions i places en
aquests tipus d'allotjaments.
De llavors ençà, el nombre total ha augmentat, però de forma molt moderada; i, des del 2013,
s’observa un augment considerable en el nombre de places, principalment a causa d'una
demanda cada vegada més creixent i de la consolidació de noves tendències; ara, el turisme
que ens visita també cerca noves experiències als nuclis tradicionals amb singularitats pròpies;
i també hem de considerar que la Llei 8/2012, de 12 de juliol, ha permès instal·lar turisme
d’interior als nuclis antics, edificis catalogats o edificis construïts abans de 1940, i ha deixat de
limitar el nombre total d'habitacions (taula 20).
Tot això ha fet incrementar el nombre d’establiments a l’illa i, concretament, a Maó, ja que, tot
i que el primer establiment d’aquest tipus data del 2005, és a partir del 2014 quan augmenta
significativament el número de places.

Any
2005
2014
2017
Total

TURISME INTERIOR
Número
1
2
2
5

Places
16
28
44
88

Taula 20. Anys d’obertura d’allotjaments de turisme interior a Maó. Elaboració pròpia. Font: Servei d'Ordenació
Turística del Consell Insular de Menorca

Els habitatges turístics viuen al municipi un període de creixement a la dècada dels anys 80 i
90, amb la creació de quasi 650 places.
Després de quasi 15 anys sense creixement, l’any 2005 es donen d’alta noves places, però en
menor volum que durant les dècades anteriors. A partir del 2012, la Llei 8/2012, de 12 de
juliol, reconeix la seva condició d’allotjament turístic, però els deixa de regular, cosa que
suposa una aturada en les inscripcions.

HABITATGES TURÍSTICS DE VACANCES
Any
Número
1981
4
1982
1
1983
7
1984
46
1985
23
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1986
1987
1988
1989
1990
1991
2005
2006
2010
2011
2012
Total

HABITATGES TURÍSTICS DE VACANCES
13
18
10
26
7
2
4
1
4
2
2
170

52
74
36
104
28
8
21
6
27
16
12
704

Taula 212. Anys d’obertura d’habitatges turístics de vacances a Maó. Elaboració pròpia. Font: Servei d'Ordenació
Turística del Consell Insular de Menorca

Les estades turístiques en habitatges apareixen, a Menorca, a partir de l’any 2006, com a
conseqüència de la primera normativa relativa a les estades turístiques, la Llei 2/2005, de 22
de març, que regula i permet l’activitat de comercialitzar estades turístiques en habitatges
(amb oferta i prestació de serveis turístics), amb independència de la classificació del sòl on
estan situats.
Des del 2006 la creació de places en estades a habitatges turístics suma més de 1.000 places al
municipi de Maó (taula 22).

Any
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

ESTADES TURÍSTIQUES EN HABITATGES
Número
1
9
3
2
1
1
5
38
32
15
29
34
170

Places
6
59
14
12
8
8
36
264
221
120
204
98
1050

Taula 22. Anys d’obertura d’estades turístiques en habitatges al municipi de Maó. Elaboració pròpia. Font: Servei
d'Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca

Pel que fa als agroturismes, a Maó es registra els primer establiment d’aquest tipus l’any 1999,
però no és fins als anys 2014 i 2015 que es donen d’alta la meitat de les places existents
actualment (taula 23).
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Any
1999
2000
2006

AGROTURISMES
Número
1
1
1

2014

2

2015
2016
Total

1
1
7

Places
14
13
4
20
8
24
16
99

Taula 23. Anys d’obertura d’agroturismes al municipi de Maó. Elaboració pròpia. Font: Servei d'Ordenació Turística
del Consell Insular de Menorca

En resum, l’anàlisi de l'evolució de l'allotjament turístic del municipi (fig. 121) permet constatar
el primer creixement de places a mitjan dels anys 60 i principis dels 70, derivat de la
construcció d'hotels. Amb posterioritat al 1973 i fins a principis dels anys 80, el creixement
s'atura, com a tota l'illa, arran de la crisi del petroli i de la mort de Franco, l'any 1975.
Durant la dècada dels anys 80, el municipi experimenta un fort creixement en la capacitat
d'allotjament turístic, que passa de 496 places –el 1982– a més de 1.400, l'any 1990, fruit de la
important construcció d'apartaments i habitatges turístics.
El 1994 es construeix un hotel apartament, que suma gairebé 1.000 places. Durant aquesta
dècada, excepte aquest increment important degut a l’hotel apartament, el creixement turístic
segueix, però amb menor intensitat; i els apartaments continuen sent protagonistes d’aquest
creixement.
A partir de l’any 2000, el nombre de places al municipi segueix creixent, de la mà de les places
turístiques en habitatges (habitatges turístics i estades turístiques en habitatges). Apareixen
també al municipi els agroturismes. Es destacable l’increment experimentat des de 2012, amb
la suma de més de 1.000 places, gran part d’elles en estades turístiques en habitatges (fig.
121).
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Figura 121. Evolució de les places turístiques a Maó, 1956-2017. Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació
Turística del Consell Insular de Menorca

5.2.2. Oferta d’allotjament actual

Actualment, Maó compta amb un total de 3.917 places turístiques, que suposen el 5,2 % del
total de l’illa.
Tal com podem veure a la taula següent, en el municipi predominen les places en hotels i en
habitatges turístics de vacances i estades turístiques.

Maó
Hotel
Turisme interior
Habitatges i estades turístiques
Apartament turístic
Agroturisme

Establiments
11
5
340
3
7

Places
1.687
88
1.754
154
99

366

3.782

Total

Taula 243. Establiments i places turístiques, per tipus d'allotjament turístic, a Maó (2017). Elaboració pròpia

L’oferta d’allotjament es concentra, a Maó, a la zona turística des Canutells, seguida per Cala
Llonga. A Maó ciutat destaca l’oferta d’hotels i estades turístiques; as Canutells es troba la
major part de l’oferta d’hotels; i a Cala Llonga destaca l’oferta d’estades turístiques. A
Binixíquer és on es concentra la major part dels habitatges turístics de vacances (taula 25).

Maó
Port de Maó
Llucmaçanes
Sant Climent
Es Canutells
Binidalí
Binixíquer
Cala Llonga
Es Grau
Serra Morena
Sa Mesquida
Cala Partió
Urb. Forma Nou
Urb. Shangril·la
Altres
Totals

H
689

HR

AT
122

AG
48

C

TI
88

HTV
80
4
16
4
74
37
174
82
85
8
8
8
4
120

88

704

14
37
908

32

90

1.687

154

99

E
391
62
41
63
70
45
47
270
15
15
6

Totals
1.418
66
71
104
1.084
82
221
442
100
23
14
8
4
6
126
19
19
1.050 3.782

Taula 25. Nombre de places d'oferta d'allotjament, per zones, al municipi de Maó (2017). Elaboració pròpia. Font:
Servei d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca. Nota: el nom de les zones és l’existent en la base de
dades del Consell Insular de Menorca.
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La categoria predominant de l’allotjament hoteler al municipi és el de 4 estrelles; i, en el cas
d’hotels apartament, predomina la categoria 3 estrelles (taula 26).

Grup
Hostal 1*
Hotel 2*
Hotel 3*
Hotel 4*
Hostal Residència 1*
Hotel Apartament 3*
Hotel Apartament 4*
Totals

Categoria de l’allotjament hoteler
Categoria
1 Estrella
2 Estrelles
3 Estrelles
4 Estrelles
1 Estrella
3 Estrelles
4 Estrelles
11

Places
37
32
174
296
150
908
90
1.687

Taula 26. Categoria de l'allotjament hoteler a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació Turística del
Consell Insular de Menorca

En el cas dels apartaments turístics, destaca el nombre de places en la categoria de 2 claus.

Grup
Apartament
Apartament
Totals

Categoria d’apartaments turístics
Categoria
2 Claus
3 Claus
2 i 3 Claus

Places
122
32
154

Taula 27. Categoria dels apartaments turístics a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació Turística
del Consell Insular de Menorca

Hotels
Els hotels representen el 45 % del total de places del municipi. A la figura 122 podem observar
que la major part de les places es troben a Maó i as Canutells, i, en un percentatge molt
inferior, a Cala Llonga.
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Figura 122. Percentatge de places hoteleres per al municipi de Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei
d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca

Agroturisme
El 50 % de les places d’agroturisme es troben situades a la ciutat de Maó; el 37 %, a Sant
Climent; i la resta, a Llucmaçanes (fig. 123).

Figura 123. Percentatge de places d'agroturisme, per zones, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei
d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca

Apartaments turístics
En el següent gràfic veiem que el total de places d’apartaments turístics es reparteix entre
dues zones: el 80 %, a Maó, i la resta de places, a la urbanització des Canutells.

Figura 124. Percentatge de places d'apartaments turístics, per zones, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei
d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca
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Hotels d’interior
Tots els hotels d’interior, per les seves pròpies característiques, es troben radicats al centre de
la ciutat. Segons mostra la taula 28, es tracta d’hotels de menys de 20 places, excepte Casa
Ládico, que en disposa de 28.

Establiment
Casa Ládico
Petit Maó
Casa Alberti
Jardí de ses Bruixes
Síndic Hotel

Places
28
12
16
16
16

Taula 28. Places dels hotels d'interior, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació Turística del Consell
Insular de Menorca

Estades turístiques
La majoria de places d’aquest tipus d’allotjament es concentra a la ciutat de Maó i,
seguidament, a Cala Llonga. En menor freqüència, as Canutells, a Sant Climent i al port.

Figura 125. Places d'estades turístiques per zones, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació
Turística del Consell Insular de Menorca. Nota: el nom de les zones és l’existent en la base de dades del Consell
Insular de Menorca.

Habitatges turístics de vacances
Aquest tipus d’allotjament, de manera conjunta amb les estades turístiques, és el tipus més
habitual al municipi de Maó; també és el que té més places repartides per diferents zones del
municipi. La figura següent ens mostra el pes dels habitatges turístics, Binixíquer és amb
diferència la que compta amb més habitatges d’aquesta modalitat.
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Figura 126. Places d'habitatges turístics de vacances per zones, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei
d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca. Nota: el nom de les zones és l’existent en la base de dades del
Consell Insular de Menorca.

5.2.3. Oferta de restauració

Al municipi de Maó, hi ha 307 establiments de restauració, amb un total de 16.485 places.
L’oferta en places representa el 22 % del total de l’illa.
L’oferta de restauració es divideix en 5 categories diferents: bar, cafeteria, bar–cafeteria,
restaurant i cafè concert (taula 29).

Bar
Bar-cafeteria
Cafeteria
Restaurant
Cafè concert
Totals

Oferta de restauració
Establiments
107
31
69
99
1
307

Places
4.707
1.642
3.511
6.537
88
16.485

Taula 29. Nombre d'establiments i places d'oferta de restauració a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei
d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca

Més del 90 % dels establiments de restauració es concentra a la ciutat de Maó i al port. El 10 %
restant es reparteix, sobretot, entre les urbanitzacions i Sant Climent (taula 30).

Maó

Bar
83

Establiments
Bar Cafeteria Restaurant Cafè concert
Cafcafeteria
25
51
63
1
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Port de Maó
Llucmaçanes
Sant Climent
Es Canutells
Binidalí
Binixíquer
Cala Llonga
Es Grau
Serra Morena
Sa Mesquida
Cala Partió
Urb. Forma Nou
Urb. Shangril·la
Totals

18

5

13

25
2
3
1
1
1

61
2
10
2
1
1

3

1

3
1

2

5

1

1

2

69

99

3

107

31

1

307

Taula 30. Nombre d'establiments de restauració, per zones, al municipi de Maó (2017). Elaboració pròpia. Font:
Servei d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca. Nota: el nom de les zones és l’existent en la base de
dades del Consell Insular de Menorca.

Pel que fa a la distribució de places de restauració, com es pot observar a la figura 127, la
majoria de l’oferta pertany a establiments catalogats com a restaurants i bars. I, en menor
quantitat, a cafeteries i bars-cafeteria.

Figura 127. Percentatge de places, per tipus d'establiment, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei
d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca

Com s’ha pogut veure fins ara, la ciutat de Maó disposa del gruix de places en totes les
categories. A continuació es presenta, en percentatge, la distribució de places per zones i tipus
d’establiment:
Bars
El 81,3 % dels bars es troben a Maó, seguits del 13,6 % ubicats al Port de Maó. La resta es
troben a Sant Climent i Es Grau (fig. 128).
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Figura 128. Percentatge de places de bars, per zones, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació
Turística del Consell Insular de Menorca

Bars – cafeteria
El 82,6 % dels bars-cafeteries es troben a Maó, seguits del 13,5 % ubicats al Port de Maó. El 3,9
% es troben a Sant Climent (fig. 129).

Figura 129. Percentatge de places de bar-cafeteria, per zones, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei
d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca

Cafeteries
El 73 % dels cafeteries es troben a Maó, seguits del 16,7 % ubicats al Port de Maó. La resta es
troben a Sant Climent, a la urbanització de Cala Canutells i a Sa Mesquida (fig. 130).
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Figura 130. Percentatge de places de cafeteries, per zones, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei
d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca

Restaurants
Igual que en el casos anteriors, Maó i Port de Maó són les zones on hi ha una major
concentració de restaurants (fig. 131).

Figura 131. Places de restaurants, per zones, a Maó (2017). Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació Turística del
Consell Insular de Menorca. Nota: el nom de les zones és l’existent en la base de dades del Consell Insular de
Menorca.

Cafè concert
Hi ha un únic establiment donat d’alta dins aquest concepte. Situat al moll de Ponent del port
de Maó, a més d’oferir servei de menjador, organitza diferents tipus d’esdeveniments i
espectacles; fins i tot, lloga la sala per a esdeveniments de tipus privat.
5.2.4. Resta d’oferta turística
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Turisme actiu
Menorca ofereix a les persones que la visiten múltiples possibilitats per a la pràctica d’esports
diversos; aquest concepte és conegut per la denominació turisme actiu. Tot i que s’estima la
presència de més de 60 empreses de turisme actiu ubicades a Menorca, només una petita part
estan al Registre insular d'empreses, activitats i establiments. De les registrades, una vintena,
dues es troben a Maó.

Lloguer de vehicles
Les empreses de lloguer de vehicles sense conductor ofereixen vehicles per a períodes de
temps curts o llargs. Actualment, l’illa compta amb un total de 50 empreses d’aquest tipus,
46% de les quals es troben al municipi de Maó.

Oferta d’entreteniment
Maó ofereix discoteques, sales de festa i, també, sales de ball; una oferta enfocada a un horari
preferentment nocturn. La majoria d’aquestes sales estan situades al port, tot i que també n’hi
ha algunes a la ciutat pròpiament dita o en algunes urbanitzacions, encara que només
romanen obertes en temporada d’estiu.

Oficines d’informació turística
Actualment, el municipi de Maó compta amb dues oficines d’informació turística gestionades
per l’Ajuntament i tres més que són responsabilitat del Consell Insular.
Des del 2015, l’Ajuntament de Maó compta amb un servei d’informació turística, que ha
millorat cada any.
En els seus inicis, l’oficina es trobava situada a la plaça Miranda. L’horari d’atenció al turista era
de 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 21.00 h, de dilluns a divendres; els dissabtes, de 9.00 a 14.00 h;
va obrir de juny a agost i es van atendre a 4.959 persones.
L’any 2016 es va decidir traslladar l’Oficina d’Informació Turística a la plaça de s’Esplanada, on
va augmentar significativament el número de persones ateses, també a causa del fet que va
romandre oberta durant més temps (del 17 de juny al 17 de setembre, de dilluns a divendres,
en un horari de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres; i de 10.00 a 14.00 h
els dissabtes. Durant tot aquest any es van atendre 15.885 persones.
Durant la temporada de 2017 les oficines es van obrir de l’11 d'abril al 14 d’octubre. Aquell
mateix any, com a conseqüència de l'èxit d'afluència durant la temporada anterior, 2016,
l'Ajuntament va decidir instal·lar dues casetes en comptes d'una. El volum de persones ateses
augmenta fins les 44.984 persones.
Al llarg de la temporada es van establir fins a tres horaris diferents: a l'inici es va optar per
obrir de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h, de dilluns a divendres; els dissabtes, de 10.00 a
14.00 h; a mitjan temporada es va modificar per obrir de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h, de
dilluns a divendres; els dissabtes, de 9.00 a 14.00 h; i a final de temporada, de 10.00 a 13.00 h,
de dilluns a dissabte.
En la següent figura s’observa la quantitat de persones ateses per mesos (fig. 132).
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Figura 132. Comparativa de visitants atesos 2015 – 2017. Elaboració pròpia. Font: Servei d’Ordenació Turística del
Consell Insular de Menorca

Lloguer d’embarcacions
A més del lloguer de vehicles hi ha empreses que ofereixen el lloguer d’embarcacions per
aquells que vulguin gaudir de l’illa per mar d’una forma exclusiva. Maó disposa d’una gran
varietat d’embarcacions que es poden llogar amb o sense patró.

Activitats nàutiques
Les activitats nàutiques són les més destacades al port de Maó, entre elles trobem piragüisme,
kayak, windsurf, vela, entre altres. El Club Marítim de Maó ofereix aquestes activitats i també
organitza regates i competicions durant tot l’any.

Visites guiades
A Maó, hi ha diverses opcions pel que fa a visites guiades dirigides a tot tipus de públic. Hi ha
una empresa que ofereix visites a peu per Maó a grups reduïts acompanyats per un guia local.
El Museu de Menorca ofereix visites guiades obertes a tots els públics i preparades en funció
dels interessos i temps disponible.
Durant els mesos de maig a octubre també s’ofereixen visites guiades d’una durada
aproximada de dues hores i mitja a l’Illa de Llatazaret.

Rutes marítimes
Al port de Maó, s'ubiquen dues empreses que ofereixen rutes marítimes amb visió submarina
pel port. També ofereixen el lloguer de l'embarcació per a esdeveniments d'empreses i
particulars, trasllats per mar i excursions amb vaixell per a grups organitzats. Es troben en
funcionament durant els mesos d'estiu.

Tren turístic
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L’any 2011 es va posar en funcionament un tren turístic que uneix la zona comercial del centre
del municipi amb altres punts d’interès. Funciona al llarg del dia concretament de 10h a 14h i
de 16h a 24h i té una capacitat per 56 persones. Té una antiguitat de més de dos anys i la seva
mida és de 18 metres de llarg, repartits en dos vagons i una locomotora.

5.3. OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS TURÍSTICS
A continuació es presenten les dades d’ocupació dels hotels del municipi. Les dades provenen
de l’Enquesta d’ocupació hotelera i de l’Enquesta d’ocupació en apartaments turístics,
realitzades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i s’han extret de l’Institut d’Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT).
També es mostren les dades d’ocupació del turisme rural i dels apartaments turístics, però, en
aquest segon cas, les dades estan disponibles només per zona turística (Menorca llevant i
ponent). Tot i que el municipi no disposa d’una oferta gaire àmplia en aquests tipus
d’allotjaments (3 establiments i 154 places en apartaments turístics i 12 establiments i 187
places en turisme rural), es mostra l’evolució d’aquest tipus de turisme a la zona de llevant4, de
la qual forma part el municipi de Maó.
Segons la metodologia feta servir per l’IBESTAT, els establiments en allotjament de turisme
rural a les Illes Balears es classifiquen en tres modalitats: agroturisme, hotel rural i turisme
d'interior. Tot i que els allotjaments de turisme rural del municipi de Maó només representen
un 23% del total de Menorca.
Es pot trobar més informació sobre metodologia de les diverses enquestes aquí5.
Dels altres tipus d’allotjament presents al municipi, com les estades turístiques en habitatges,
es desconeixen les dades reals d’ocupació.

5.3.1 Hotels

Dades anuals
Com es pot observar a la figura 133, tant el grau d’ocupació per places com les places
ocupades sobre les places existents han augmentat des de l’any 2013. En el cas de la planta
oberta sobre la planta existent, s’ha mantingut entre el 60 i el 62 %, en els últims 5 anys.

4

Zona de llevant: es Mercadal, Alaior, Maó, es Castell i Sant Lluís.
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=614884d6-737a-401d-a8c3a35519b8fec9&tab=metodologia#apart_0
5
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Figura 133. Grau d’ocupació per places, planta oberta sobre la planta existent i places ocupades sobre les places
existents dels hotels a Maó, període 2013-2017. Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT)

Dades mensuals
El grau d’ocupació mensual (fig. 134) mostra que durant el març i el maig els percentatges són
més baixos que la resta de mesos. No es disposa de totes les dades per l’any 2017. Així i tot, els
percentatges són més alts any rere any; i el més d’agost, com és d’esperar, resulta el període
de màxima ocupació. L’any 2017 l’ocupació durant l’agost va ser del 100%.

Figura 134. Grau d’ocupació mensual per places d’hotels a Maó, període 2013-2017. Elaboració pròpia. Font: Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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En la figura 135, veiem que la planta oberta mensual sobre la planta existent els darrer any ha
disminuït. Durant els mesos centrals de temporada alta la planta oberta es gairebé del 100%
mentre que els mesos de temporada baixa no arriba ni a la meitat (40%). No es disposa de les
dades de temporada baixa els anys 2016-2017.

Figura 135. Planta oberta mensual sobre la planta existent als hotels de Maó, període 2013-2017. Elaboració pròpia.
Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

5.3.3 Apartaments turístics

Dades anuals
El grau d’ocupació dels apartaments turístics mostra una evolució ascendent, malgrat que
alguns anys s’observen petites disminucions. Des del 2009 fins al 2016, el grau d’ocupació ha
augmentat gairebé de 30 punts percentuals. L’any 2017 ha patit un lleuger descens (fig. 136).

Figura 136. Grau d’ocupació anual per places d’apartaments turístics a Menorca llevant, període 2008-2017.
Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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Dades mensuals
L’evolució del grau d’ocupació mensual ha augment durant els tres darrers anys, tot i que el
mes de juny del 2017 va experimentar una baixada respecte l’any anterior. Així i tot, l’evolució
és positiva i el grau d’ocupació, sobretot els mesos de maig i octubre, ha augmentat (fig. 137).

Figura 137. Grau d’ocupació mensual per places d’apartaments turístics a Menorca llevant, període 2008-2017.
Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

5.3.2 Turisme rural

Dades anuals
El grau d’ocupació del turisme rural a la zona de llevant de l’illa, a la qual pertany Maó, ha
experimentat un augment significatiu des de l’any 2013, com es pot observar a la figura 138.
L’any 2017, el grau d’ocupació per places se situa en el 54,57 % i resulta lleugerament inferior
al grau d’ocupació de la zona de ponent.
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Figura 138. Grau d’ocupació anual per places del turisme rural, per zones turístiques. Període 2008-2017. Elaboració
pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Dades mensuals
Pel que fa al grau d’ocupació mensual a la zona de llevant, les dades mostren com l’ocupació
durant els mesos d’inici i final de temporada alta ha augmentat en els darrers anys. En canvi,
en els mesos centrals (juliol i agost) el grau d’ocupació ha patit un lleuger descens (fig. 139).

Figura 139. Grau d’ocupació mensual per places del turisme rural per Menorca llevant, període 2008-2017.
Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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5.4. DEMANDA TURÍSTICA

A continuació es presenten les dades de demanda turística dels hotels de Maó que s’han extret
de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears.
També es mostren les dades de demanda pel que fa als apartaments turístics i turisme rural
però en aquest cas les dades només estan disponibles per zona turística (Menorca Llevant i
Ponent). El turisme rural engloba els hotels d’interior, els agroturismes i els hotels rurals. Per un
costat, Maó disposa d’una petita part dels apartaments turístics que es troben a la part de
llevant (3 establiments i 154 places). Per l’altre, disposa gairebé de la meitat dels allotjaments
que es troben a la zona llevant (12 establiments i 187 places), de la que en forma part el
municipi. Es mostra l’evolució del turisme rural entre els anys 2008-2017.
No es presenten dades del càmping a la diagnosi degut a que les dades es mostren pel conjunt
de les Illes Balears.
Més informació sobre la metodologia de les diverses enquestes aquí.
Dels altres tipus d’allotjament presents al municipi com les estades turístiques a habitatges es
desconeixen les dades de demanda.
5.4.1 Viatgers

HOTELS
El total de viatgers registrats als hotels ha oscil·lat lleugerament en els últims anys. El màxim
registrat pertany a l’any 2015, amb un total de 78.118 viatgers. A la figura 140 veiem que el
total de viatgers durant els anys 2016 i 2017 és inferior, a causa del canvi de tendència en
l’allotjament.

Figura 1140. Viatgers registrats en hotels a Maó (2013-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d'Estadística de les
Illes Baleares (IBESTAT)
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Pel que fa a viatgers registrats als hotels de Maó en funció del país de residència, entre 2013 i
2017, despunta clarament el turisme nacional. En el cas del turisme estranger, tot i patir
algunes oscil·lacions, els valors més elevats pertanyen als residents a Regne Unit. Pel que fa a
Alemanya, al llarg dels anys ha anat augmentant progressivament, mentre que en el cas
d’Itàlia ha passat just el contrari.

Figura 141. Viatgers anuals registrats als hotels de Maó, per període i país de residència (2013-2017). Elaboració
pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

APARTAMENTS
A partir de l’any 2012, el total de viatgers registrats als apartaments turístics va començar a
créixer de manera molt significativa passant de 50.541 viatgers a 76.314 l’any 2014.
En canvi des de l’any 2015, el total de viatgers registrats ha disminuït respecte l’any anterior,
però s’ha mantingut constant al voltant de 66.000 viatgers (fig. 140). La tendència observada a
escala local no segueix la tendència a escala insular, que ha mantingut un creixement continu
al llarg dels anys.
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Figura 142. Nombre total de turistes allotjats en apartaments turístics a la zona turística de llevant (2008 – 2017).
Elaboració pròpia. Font: Institut d'Estadística de les Illes Baleares (IBESTAT)

La figura 143 permet observar els viatgers registrats en apartaments turístics segons el país de
residència. En els primers anys registrats destaquen els residents a Espanya però l’any 2014
van patir una forta baixada que actualment els situa per sota dels residents a Regne Unit. Des
de l’any 2011 els anglesos han augmentat el total de viatgers fins arribar a gairebé 35.000 l’any
2015. Els dos darrers anys (2016-2017) han patit una lleugera disminució. Els alemanys van
augmentar els viatgers durant els anys 2013-2015 però han tornat a disminuir situant-se per
sota dels 10.000 viatgers. La resta s’ha mantingut constant al llarg del període.

Figura 143. Viatgers anuals registrats als apartaments turístics de la zona turística de llevant per període i país de
residència (2008-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
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TURISME RURAL
Quan als viatgers registrats en allotjaments de turisme rural, es pot observar una disminució
de viatgers l’any 2013 i 2015 però des de llavors ençà han augmentat fins a triplicar les xifres.
Segons les dades disponibles, aquests tipus d’allotjaments són més freqüentats per viatgers de
fora d’Espanya, que dupliquen als de procedència nacional (fig. 144).

Figura 144. Nombre total de turistes allotjats en allotjaments de turisme rural, a la zona turística de llevant (2008 –
2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d'Estadística de les Illes Baleares (IBESTAT)

En canvi, en el següent gràfic ens serveix per fer un anàlisi de dades segons el país de
residència (fig. 145). Veiem que destaquen, sobretot, les persones residents a Espanya,
seguides per les residents al Regne Unit. Pel que fa a l’any 2017 tots els residents han
augmentat el número de viatgers. Els residents a Alemanya i Itàlia segueixen essent els que
visiten menys el municipi però així i tot la xifra ha incrementat respecte els anys anteriors.

Figura 145. Viatgers anuals registrats en allotjaments de turisme rural de la zona turística de llevant, per període i
país de residència (2008-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

5.4.2 Pernoctacions
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HOTELS
El total de pernoctacions als hotels de Maó presenta una tendència ascendent regular (fig.
146). L’any 2013 el total de pernoctacions va ser 169.944 mentre que l’any 2017 el total va ser
260.242, un 65% més respecte l’any 2013.

Figura 146. Pernoctacions anuals a hotels de Maó (2013-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d'Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT)

El següent gràfic ens mostra que el nombre de pernoctacions varia segons el país de
residència. Pel que fa als residents a Espanya, el total de pernoctacions va patir una disminució
l’any 2014, situant-se per sota de 80.000 mentre que l’any anterior superaven les 100.000. A
partir d’aquí, aquest nombre ha mantingut una línia d’augment, fins a arribar un altre cop als
quasi 100.000 viatgers l’any 2017. Les persones procedents del Regne Unit van triplicar el
número de pernoctacions en només dos anys (2013-2015) però a partir de llavors, han
disminuït fins situar-se per sota del total de pernoctacions dels residents a Espanya. De la resta
de països, en destaca Alemanya, que l’any 2016 quasi va assolir les 40.000 pernoctacions. Els
residents a França els dos darrers anys (2016-2017) han augmentat el número de
pernoctacions, igual que els residents a Itàlia.
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Figura 147. Pernoctacions anuals als hotels de Maó, per període i país de residència (2013-2017). Elaboració pròpia.
Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

APARTAMENTS TURÍSTICS
Pel que fa al nombre de pernoctacions en apartaments turístics, el registre total més elevat
pertany al 2014, amb quasi 550.000 pernoctacions en aquest tipus d’allotjament. De llavors
ençà, els registres presenten valors inferiors, però tot i així els resultats són millors que els
anys anteriors. L’any 2017 el total de pernoctacions va ser 491.190 (fig. 148).

Figura 148. Pernoctacions anuals en apartaments turístics a la zona de llevant (2008-2017). Elaboració pròpia. Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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Si analitzem les dades segons el país de residència, podem veure que el turista amb un volum
més alt de pernoctacions és de procedència anglesa; i la que menys és d’origen francès. Els
residents a Espanya presenten oscil·lacions al llarg del període. L’any 2014 van registrar més de
150.000 pernoctacions però després van experimentar una forta caiguda i actualment no
arriben a 100.000. Els residents a Alemanya són els tercers que passen més nits als
apartaments turístics per sota d’Espanya i Regne Unit. Pel que fa a la resta, es troben per sota
de 50.000 pernoctacions.

Figura 149. Pernoctacions anuals als apartaments turístics a la zona de llevant, per període i país de residència
(2008-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

TURISME RURAL
En el següent gràfic veiem el total de pernoctacions als allotjaments de turisme rural. L’any
2008 el total de pernoctacions era 18.128 mentre que l’any 2017 va ser més del doble, amb
40.176 pernoctacions (fig. 150). Des de l’any 2013 aquesta xifra ha augmentat de manera
significativa.
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Figura 150. Pernoctacions anuals en allotjaments de turisme rural a la zona turística de llevant (2008-2017).
Elaboració pròpia. Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

En el nombre de pernoctacions segons el país de residència, destaca sobretot pels residents a
Espanya i Regne Unit. Els darrers anys aquests han augmentat el total de pernoctacions
gairebé 4.000 unitats. En el gràfic destaquen també els residents a França que han passat de
menys de 2.000 pernoctacions l’any 2013 a més de 6.000. La resta de no residents es situa en
quart lloc pel que fa al número de pernoctacions. Els residents a Itàlia i Alemanya, tot i situarse els darrers, també han augmentat el número de pernoctacions els darrers anys (2016-2017).

Figura 151. Pernoctacions anuals als allotjaments de turisme rural a la zona turística de llevant , per període i país de
residència (2008-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

5.4.3 Estada mitjana
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HOTELS
L’estada mitjana anual als hotels del terme municipal de Maó ha anat oscil·lant al voltant de 3 i
4 dies. En la figura 152 veiem que l’any 2013 l’estada mitjana va ser 2,82 dies mentre que l’any
2017 va ser 4,14. Entre els anys 2015-2017 hi ha hagut un canvi important pel que fa a l’estada
mitjana al municipi.

Figura 152. Estada mitjana anual als hotels de Maó (2013-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT)

L’estada mitjana en hotels segons el país de residència mostra que, excepte l’any 2016, el
turisme anglès presenta l’estada més alta. Aquell mateix any, les persones provinents
d’Alemanya presenten un gran augment respecte l’any anterior (2015) amb una estada
mitjana de quasi 10 dies, mentre que el turisme anglès la situava en 8 dies. Hem de destacar
que l’estada mitjana de les persones d’origen nacional s’ha mantingut en menys de 4 dies
durant tot el període. A la figura 153 podem destacar que l’any 2017 tots els mercats, excepte
l’espanyol, registren una estada mitjana situada entre 5 i 6 dies.
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Figura 153. Estada mitjana anual als hotels de Maó, per període i país de residència (2013-2017). Elaboració pròpia.
Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

APARTAMENTS TURÍSTICS
L’estada mitjana en apartaments turístics resulta més elevada que en la resta d’allotjaments.
La major part del període, l’estada mitjana es situa al voltant dels 7 dies. L’any 2008 es va
registrar l’estada mitjana més alta del període amb 8,24 dies però tot seguit va disminuir molt
notablement fins a 5,93 dies. Durant els anys 2011 i 2015 l’estada mitjana s’ha mantingut
constant fins que el 2016 va disminuir gairebé un dia. L’any 2017 l’estada mitjana va ser de 7,4
dies (fig. 154).

Figura 154. Estada mitjana anual en apartaments turístics de la zona turística de llevant (2008-2017). Elaboració
pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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Si analitzem l’estada mitjana segons el país de residència veiem que en aquest tipus
d’allotjament destaca el turisme alemany ja que els dos darrers anys han registrat una estada
mitjana de quasi 10 dies. Seguidament trobem els residents a Itàlia i Regne Unit amb una
estada mitjana de 8 dies. Els residents a Espanya, França i la resta de no residents l’any 2017 es
situaven per sota dels 6 dies. Cal comentar que els residents a França han presentat grans
canvis al llarg del període ja que l’any 2009 van disminuir molt la seva estada mitjana però
l’any 2014 es van recuperar situant-se per sobre de la majoria. Els dos darrers anys van tornar
a disminuir el volum de pernoctacions.

Figura 155. Estada mitjana anual en apartaments turístics de la zona turística de llevant, per període i país de
residència (2008-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

TURISME RURAL
Les dades d’estada mitjana anual als allotjaments de turisme rural han anat oscil·lant al llarg
dels anys però des de l’any 2015 han caigut gairebé un dia sencer. L’any 2008 l’estada mitjana
era de 4,46 en canvi, l’any 2017 va ser 3,17 dies.
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Figura 156. Estada mitjana anual en allotjaments de turisme rural de la zona turística de llevant (2008-2017).
Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

L’estada mitjana segons el país de residència (fig. 157) reflecteix la disminució anterior. Tots els
residents ja siguin Espanyols o d’altres països des de l’any 2015 han disminuït la seva estada
mitjana als allotjaments de turisme rural. Els alemanys l’any 2012 varen ser els que van
registrar l’estada mitjana més llarga (gairebé 7 dies) però des de llavors han disminuït fins
arribar a 4 dies. Els residents a Espanya són els que passen menys temps en aquesta tipologia
d’allotjament amb menys de 3 dies. També cal destacar que els italians entre els anys 20082010 van registrar una estada mitjana elevada però tot seguit va disminuir molt notablement.
Tot i haver recuperat una mica han anat canviant al llarg dels anys i l’any 2017 van registrar una
estada mitjana de 4 dies igual que els alemanys.

Figura 157. Estada mitjana anual en allotjaments de turisme rural de la zona turística de llevant, per període i país de
residència (2008-2017). Elaboració pròpia. Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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5.5. TENDÈNCIES TURÍSTIQUES A ESCALA INSULAR

5.5.1. Oferta turística
Oferta allotjament
El 2017 l’oferta d’allotjament turístic reglat a Menorca suma 73.344 places. El 39,6 %
corresponent a places hotelers, el 30,1 % a places en estades turístiques en habitatges i
habitatges turístics de vacances i el 27,7 % en apartaments. Les altres tipologies existents
(càmpings, hotels rurals, agroturismes, turisme d’interior) representen el 2,6 % del total de
places.
L’augment de places en els darrers anys –del 2014 al 2017– mostra que algunes tipologies
d’allotjament han protagonitzat aquest increment. En el cas del turisme interior, l’increment
ha estat del 84,5 %. El 2014 havien 168 places en aquesta tipologia i 310 places en el 2017. És
més, en relació a l’any anterior –el 2016– l’increment ha estat del 55 %, passant de 200 a 310
places.
Els agroturismes també han experimentat un augment significatiu del nombre de places des
del 2014, del 32,6 %.
Les estades turístiques en habitatges i habitatges turístics de vacances han augmentat un 12,7
% des del 2014.
Els hotels han augmentat un 10 % el nombre de places des del 2014 i els apartaments turístics
un 4 %.
Els hotels rurals han incrementat un 1,5 % les seves places des del 2014 i en el cas dels
càmpings el nombre de places s’ha mantingut igual.
En relació a l’any anterior, els únics establiments que han experimentat creixements són els
turisme d’interior, els agroturismes i les estades turístiques en habitatges i habitatges turístics
de vacances. Com s’ha comentat anteriorment, en el cas del turisme d’interior s’ha passat de
200 places el 2016 a 310 places el 2017, capit. Els agroturismes han augmentat un 5 % les
seves places en relació al 2016 i les estades turístiques en habitatges i habitatges turístics de
vacances el 2,5 %.

Ocupació oferta allotjament
El grau d’ocupació de les places hoteleres ha sofert una lleugera davallada el 2017, respecte el
2016. Ha passat del 74,06 % al 73,95 %.
Els apartaments turístics han augmentat l’ocupació el 2017 respecte l’any anterior, de 57,85 el
2016 a 58,6 el 2017.
El turisme rural és l’allotjament que protagonitza un major augment de l’ocupació, passant del
54,62 % el 2016 al 56,18 el 2017.
Tots els tipus d’allotjament experimenten els màxims d’ocupació el mes d’agost. En el cas dels
hotels és del 86,8 %, en els apartaments del 77,4 % i en el turisme rural del 81 %.
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Oferta de restauració
Pel que fa a l’oferta de restauració Menorca compta el 2017 amb 74.474 places en restaurants
i bars-cafeteries. Els restaurants representen el 53,5 % de les places i han experimentat un
augment del 4,1 % respecte l’any anterior. Els bars-cafeteries representen el 46,5 % de les
places i l’augment ha estat més modest, del 1,5 % respecte el 2016.

Altra oferta turística
A més de l’altra oferta turística municipal, l’oferta de l’illa es completa amb tota l’oferta
turística de tots els municipis de l’illa.
Algunes dades però com el guies turístics o les agencies de viatge són dades que es disposen a
escala insular.
El nombre de guies turístics habilitats a l’illa és el 2017 de 143. L’idioma amb major nombre de
guies habilitats és l’anglès (147, increment de 20 guies en relació 2016), seguit de l’alemany
(91 guies, increment de 7 guies respecte 2016).
El francès compta amb 32 guies (s’han habilitat 8 guies durant el 2017), l’italià amb 9 (4 nous
guies el 2017), el català amb 2 i hi ha un guia habilitat pel japonès.
El nombre d’agències de viatges a l’illa és de 97. El nombre d’agències de viatges a Menorca
ha crescut de forma ininterrompuda des de principis dels anys 70. L’augment es va intensificar
des del 1990 fins el 2010, passant d’11 a 85 empreses dedicades a agència de viatges. El 2017
s’han
donat
d’alta
3
agències.

5.5.2. Demanda turística
Nombre de turistes
Des del 2011 al 2014 (dades comparables) el nombre anual de turistes s’ha mantingut gairebé
estable (+0,9 %), sense presentar oscil·lacions importants. El 2015 amb el canvi de metodologia
hi ha una ruptura en la sèrie històrica de dades. Ara ja disposem de dades de dos anys amb la
nova metodologia (2016 i 2017) i les dades mostren que el creixement de Menorca ha estat el
menor de totes les illes, del 4,5%.
El turisme nacional ha anat disminuint amb el pas dels anys. Al 2011 el 42% dels turistes eren
nacionals i el 2017, ho eren el 33,8 %. El 2017 el turisme nacional ha davallat un 2,5% respecte
l’any anterior. Així i tot, Menorca és l’illa de les Balears amb major percentatge de turisme
nacional.
El mercat turístic a Menorca està dominat, des de fa anys, pels turistes nacionals i els britànics.
Com s’ha comentat anteriorment, el turisme nacional ha experimentat una davallada del 2,5 %
respecte l’any anterior, però en canvi el turisme de Regne Unit ha experimentat un augment
del 8,1 %. Itàlia i Alemanya són els següents mercats emissors. Itàlia ha crescut un 19 % el 2017
respecte el 2016 i en canvi, Alemanya ha experimentat un descens del 6,1 %. A dia d’avui,
França és el cinquè mercat emissor, però la seva l’evolució en els darrers anys ha estat
marcada per una presència cada vegada més elevada de turistes francesos a l’illa. El 2017 ha
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crescut el turisme francès un 17,1 % respecte l’any anterior. Els Països nòrdics també han
experimentat un evolució molt positiva i el 2017 s’han situat com el sisè mercat emissor (+23,4
% de creixement el 2017 respecte al 2016), superant als Països Baixos que també han
experimentat una evolució ascendent en l’arribada de turistes a Menorca en els darrers anys
(+11,1 % el 2017 en relació al 2016).

Perfil del turista
El Sistema d’Indicadors Turístics de Menorca 2017 elaborat per l’Observatori Socioambiental
de Menorca va recopilar informació sobre el perfil del turista que visita Menorca a partir de la
consulta de diverses fonts d’informació. A continuació es fa un resum dels principals trets que
s’extreuen d’aquest projecte però si voleu més informació podeu consultar les dades aquí.
La majoria dels turistes que visiten l’illa de Menorca són persones d’entre 45-59 anys. L’edat
mitjana dels turistes és de 47 anys, superior a la mitjana de la resta d’illes, que es situa als 42
anys.
El 64 % dels turistes que visiten Menorca són dones. En canvi, a la resta d’illes la majoria dels
turistes són homes (57,4 %).
El 65% dels visitants de Menorca disposen d’estudis superiors (universitaris i no universitaris).
A Menorca, el 49 % dels turistes viatgen amb parella. Aquest percentatge és molt superior a la
mitjana per la resta d’illes Balears, que es situa en el 27 %. El 19 % viatja en família amb fills i
l’11 % són famílies sense fills. Un 16 % ve amb amics, percentatge bastant inferior que a la
resta d'illes, que es situa al 32%. Un 8 % venen sols, un 0,6 % amb companys de feina i un 0,5 %
amb altres grups. Tant a Menorca com a la resta d’illes els visitants prefereixen contractar el
viatge a través de Tour Operadors.
“Webs i blogs”, “agències de viatges i tour operadors” i “família i amics” són els principals
mitjans utilitzats pels turistes per informar-se de Menorca.
L’allotjament hoteler és el principal allotjament, superant el 60% en totes les fonts
d’informació consultades.
La forma d’organització del viatge predominant a Menorca és sense paquet turístic,
especialment durant la temporada turística baixa.

Despesa turística
La despesa turística a Menorca el 2017 va superar els 1,3 milions d’euros, augmentant un 6 %
la despesa de l’any anterior. Menorca és l’illa amb una menor despesa turística, a EivissaFormentera supera el 3 milions d’euro i a Mallorca els 11,5 milions d’euros.
La despesa turística mitjana per persona i dia s’ha situat el 2017 en 120,92 €, un 11 % més que
l’any anterior. Tot i això és l’illa amb menor despesa per persona i dia, a Eivissa-Formentera la
despesa mitjana supera el 156 € per persona i dia (la més alta de les Balears).
La despesa per persona i dia del turisme nacional (86,24 € per persona i dia) és força inferior
que la del turisme estranger (136,05 € per persona i dia).
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Pernoctacions
El nombre de pernoctacions en hotels el 2017 ha estat de 4,5 milions, un 1% que l’any
anterior. El nombre de pernoctacions del turisme nacional ha disminuït un 10% respecte l’any
anterior i representa el 18 % del total de pernoctacions. El turisme estranger ha augmentat l’1
% respecte l’any anterior i supera les 3,7 milions de pernoctacions anuals.
El nombre de pernoctacions en apartaments turístics ha superat el 2017 les 1,7 milions, un
augment de l’1 % respecte l’any anterior. Les pernoctacions del turisme nacional en aquests
tipus d’allotjament representa el 20 % i ha experimentat un augment del 11 % respecte l’any
anterior. En el cas del turisme estranger que representa el 80 % de les pernoctacions en
apartaments ha sofert una davallada del 2% respecte l’any anterior.
Les pernoctacions en turisme rural són molt menors que en dos tipus d’allotjaments anteriors,
superant les 84.000 pernoctacions el 2017. El turisme nacional representa en aquesta cas el 35
% de les pernoctacions i han augmentat un 1 % respecte l’any anterior. Les pernoctacions del
turisme estranger representen el 65 % i respecte el 2016 han augmentat un 20 %.
El nombre de pernoctacions mensuals es concentren durant la temporada turística alta,
especialment en els apartaments turístics on representen el 99,8 % del total anual i els hotels
(96,4 %). En el cas del turisme rural el percentatge continua sent molt elevat però inferior als
casos anteriors (89,1 %).
Les pernoctacions d’altres tipus d’allotjaments turístics com les estades turístiques en
habitatges, segons residències, etc. es desconeixen.

Estada mitjana
L’estada mitjana en els hotels es va situar el 2017 en 6,14 dies. Els turistes nacionals presenten
l’estada mitjana més baixa, de 4,25 dies i els alemanys i anglesos la més elevada (7,70 i 6,88
dies, respectivament).
En el cas dels apartaments turístics l’estada mitjana el 2017 va ser de 6,6 dies. Els turistes
nacional presenten una estada de 5,1 dies i els estrangers de 7,1 dies.
El turisme rural presenta una estada mitjana inferior que els dos allotjaments anteriors, de 3,3
dies. El turisme nacional passa en aquest tipus d’allotjament de mitjana 2,95 dies i els turistes
estrangers de 3,52 dies.
En general, tots els allotjaments turístics han sofert una davallada de l’estada mitjana.
Especialment notable ha estat la disminució en els apartaments turístics que han passat de 9,3
dies al 2008 als 6,6 del 2017. En el cas del turisme rural, el 2008 l’estada era de 4,73 dies i el
2017 de 3,3. Els hotels són els que han mantingut una estada més estable, el 2008 era de 6,5 i
el 2017 de 6,14. El valor màxim es va assolir el 2011 amb 7,12 dies.
L’estada mitjana d’altres tipus d’allotjaments turístics com les estades turístiques en
habitatges, segons residències, etc. es desconeixen.
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Promoció turística
Menorca, com les altres illes de les Balears, no ha tingut competències en promoció (la
promoció l’ha feta el Govern balear), encara que totes han destinat partides pressupostàries
pròpies a fer una promoció més personalitzada per illa. Des de 2006 el Consell Insular de
Menorca ha comptat amb una entitat pròpia que ha dissenyat i posat en marxa estratègies de
promoció turística. Fins el 2015 aquesta entitat s’anomenava Fundació Destí Menorca i a partir
del 2015 Fundació Foment del Turisme de Menorca.
Una fita important en l’àmbit de la promoció turística és el traspàs de competències en
promoció turística del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de Menorca. El traspàs s’ha
iniciat el 2017 i s’ha fet efectiu el 2018. A partir d’aquest moment, la promoció queda en mans
de la institució insular, el que permetrà definir des de Menorca les accions i característiques de
la promoció turística.
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6. RESUM I DAFO
L’elaboració de la diagnosi ha permès crear una visió actualitzada de la situació econòmica,
social, ambiental i sobretot, turística del municipi.
A continuació es fa un resum d’aquells aspectes més destacats de cada un dels apartats de la
diagnosi així com una anàlisi DAFO a partir de tota la informació recopilada anteriorment.

6.1. RESUM

6.1.1 Àmbit ambiental
Augment del consum d’electricitat, fruit principalment de la recuperació econòmica, a partir
del 2015. Augment de la demanada d’electricitat en els mesos de temporada turística alta
Augment del consum i de l’extracció d’aigua des del 2013. La baixada del nivell d’aigua dels
aqüífers han fet necessàries mesures d’estalvi i sensibilització.
Augment de la generació de residus totals i per càpita des de 2013, també de la fracció resta.
Augment del volum de residus recollits separadament de vidre i envasos.

6.1.2 Àmbit social
Des de l’any 2008 la població de dret s’ha mantingut al voltant de les 28.500 persones. La xifra
més alta registrada va ser l’any 2009 amb 29.125 habitants. L’any 2017, la població de dret va
ser 28.161 persones.
L’indicador de pressió humana situa Maó en segon lloc després de Ciutadella amb valors entre
25 i 29% respecte el total de l’illa. Durant els mesos d’estiu la població de fet augmenta en
comparació als mesos d’hivern degut a l’estacionalitat poblacional característica de les Balears.
La població estimada el mes d’agost és 1,5 vegades superior a la del mes desembre.

6.1.3 Àmbit econòmic
La diversitat sectorial al municipi és gairebé inexistent degut a que la majoria d’afiliats a la
Seguretat Social es troben al sector serveis.
La població aturada és inversa a l’afiliació a la Seguretat Social. Durant els mesos d’hivern la
població en situació d’atur és superior als mesos d’hivern gairebé en tots els sectors. Cal
destacar que els darrers anys la població aturada ha disminuït respecte anys anteriors tant pel
que fa a l’estiu com a l’hivern.
Maó presenta una elevada estacionalitat laboral que ha incrementat més del doble des de
l’any 2008. Entre els anys 2015 i 2016 l’estacionalitat va disminuir però tot i així continua
essent elevada.
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6.1.4 Àmbit turístic

Recursos turístics
Dintre de les recursos turístics del municipi de Maó, destaquen:
La presència del Parc Natural de s'Albufera des Grau, únic parc natural de l’illa amb un elevat
interès biològic i que disposa de rutes guiades, itineraris, miradors per a aus, etc.
El patrimoni prehistòric del municipi és força important i engloba 8 dels 32 jaciments
arqueològics inclosos a la candidatura de Menorca Talaiòtica.
Per un costat trobem que compta amb un ric patrimoni històric entre els que destaquen la
fortalesa de La Mola, Llatzaret i la Illa del Rei, i per l’altre, també és un dels municipi amb més
patrimoni d’herència britànica.
Destaca també el patrimoni cultural que inclou des del Teatre Principal fins museus, l’Ateneu
de Maó, galeries d’art, mercats, etc.
El municipi compta amb una elevada concentració de rutes, tant definides des de l’Ajuntament
com per altres entitats: cicloturístiques, senderistes, eqüestres, geològiques, ornitològiques,
culturals, florístiques definides per altres institucions.
Un altre dels atractius turístics del municipi és el producte local ja que Maó compta amb una
gran varietat de productors i punts de venda que donen riquesa a la gastronomia.
El port de Maó també forma part dels recursos turístics, tant per l’arribada de creuers com per
les activitats que es poden dur a terme.
Les festes patronals de Maó, en honor de la Mare de Déu de Gràcia se celebren els dies 7 i 8 de
setembre. Els històrics nuclis urbans de Llucmaçanes i de Sant Climent celebren les seves
festes patronals durant el primer i el tercer cap de setmana d'agost, respectivament.

Oferta turística
A 2017, Maó compta amb un total de 3.872 places turístiques, que suposen el 5,2 % del total
de l’illa.
En el municipi predominen les places en hotels i habitatges turístics de vacances, i les estades
turístiques.
L’oferta d’allotjament es concentra, a Maó, a la zona turística des Canutells, seguida per Cala
Llonga.
Maó disposa de 3 oficines d’informació turística, dues al centre urbà i una al port.
Referent a l’oferta d’entreteniment i d’oci, Maó ofereix múltiples possibilitats per a la pràctica
del turisme actiu, així com també oci nocturn, que en la seva major part, es troba al port.
A més, el municipi disposa d’una amplia oferta pel que fa a lloguer de vehicles i
d’embarcacions.
El port de Maó és un lloc interessant on realitzar tot tipus d’activitats nàutiques.
L’any 2011, es va posar en funcionament el tren turístic pel centre del municipi.

Ocupació
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Els hotels els darrers anys han augmentat la seva ocupació sobretot durant els mesos d’estiu
que corresponen a la temporada alta de l’illa.
És difícil explicar l’evolució de l’ocupació pel que fa a apartaments turístics i turisme rural
perquè només es disposa de les dades de la zona de llevant però tot i així, veiem que als
apartaments turístics l’ocupació ha augmentat i igual que els hotels ho ha fet de manera més
notable durant l’estiu. Els allotjaments de turisme rural des de l’any 2013 també han
augmentat l’ocupació però durant l’estiu si ho comparem amb anys anteriors aquesta ha
disminuït.

Demanda turística
Lleuger augment del nombre de viatgers als hotels el 2017 respecte del 2016. Els residents a
Espanya són els que registren el volum més alt de viatgers seguits del anglesos que després de
la gran baixada l’any 2015, es comencen a recuperar.
Després d’haver disminuït el nombre de viatgers als apartaments turístics l’any 2014 aquests
s’han mantingut constants al voltant de 66.000. Els residents a Regne Unit ocupen el primer
lloc en aquesta tipologia d’allotjaments seguits dels residents a Espanya que van disminuir
molt l’any 2014.
Augment notable del nombre de viatgers als allotjaments de turisme rural. Des de l’any 2008
s’han triplicat les xifres fins arribar a 12.660. Els residents a Espanya seguits dels residents a
Regne Unit ocupen el primer lloc als allotjaments de turisme rural. La resta de no residents
també han incrementat el volum de viatgers.
El total de pernoctacions als hotels presenta una tendència ascendent regular. Els viatgers que
passen més nits als hotels són els espanyols i els anglesos. Cal destacar que els alemanys entre
els anys 2015 i 2016 van augmentar notablement el volum de pernoctacions.
Les pernoctacions als apartaments turístics han anat variant al llarg dels anys. Actualment
registren un dels volums més alts del període analitzat (2008-2017). Els residents a Regne Unit
registren el total més alt de pernoctacions amb una clara diferència respecte els altres. Els
espanyols han disminuït les pernoctacions fins registrar xifres similars als alemanys.
Pel que fa a les pernoctacions als allotjaments de turisme rural des de l’any 2013, han
augmentat més del doble. Destaquen els residents a Espanya i Regne Unit seguit dels residents
a França. Els darrers anys, tots els viatgers han augmentat el número de pernoctacions.
L’estada mitjana als hotels inferior és inferior a l’observada a escala insular però tot i així, des
de l’any 2015 ha augmentat. Els residents a Alemanya i a Regne Unit han disminuït molt
l’estada mitjana en comparació a l’any anterior però segueixen essent junt amb els francesos
els que registren l’estada mitjana més llarga. Els residents a Itàlia igual que els francesos han
augmentat l’estada mitjana. Els residents a Espanya destaquen per ser els que registren
l’estada mitjana més curta.
Als apartaments turístics l’estada mitjana és la més alta en comparació a les altres tipologies
d’allotjament, amb 7,4 dies l’any 2017. Tots els viatgers presenten fluctuacions però els que
més destaquen són els alemanys amb l’estada mitjana més llarga seguits dels italians i
anglesos. Els residents a Espanya són els que registren l’estada mitjana més curta junt amb els
francesos.
Els allotjaments de turisme rural han disminuït l’estada mitjana gairebé un dia sencer. Des de
l’any 2015, tots els viatgers han disminuït l’estada mitjana en aquesta tipologia d’allotjament.
Els que ocupen el primer lloc són els italians junt amb els alemanys. Els residents a Espanya
segueixen essent els que registren l’estada mitjana més curta.

154

Diagnosi del destí 2018
Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025

6.2. DAFO
A continuació es presenta un DAFO elaborat a partir de la informació recopilada en aquesta
diagnosi.
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FACTORS INTERNS
(-) DEBILITATS
(-) Forta dependència econòmica del sector serveis
(-) Elevada estacionalitat laboral del municipi
(-) Important estacionalitat poblacional
(-) Falta de dades concretes pel que fa a la demanda turística del municipi
(-) Disminució de l’estada mitjana al turisme rural
(-) Problemes en la qualitat i disponibilitat d’aigua pel consum
(-) Augment de la generació de residus des de 2013
(-) Augment del consum d’electricitat el 2015 i 2016
(+) FORTALESES
(+) Riquesa en patrimoni històric, especialment en fortificacions i britànic
(+) Nombrosos jaciments arqueològics inclosos en la candidatura de
Menorca Talaiòtica
(+) Import patrimoni i oferta cultural al municipi
(+) Important patrimoni natural de gran interès i valor, particularment el
Parc Natural des Grau
(+) Elevada concentració de rutes turístiques al municipi
(+) Important producció i punts de venda de producte local
(+) Oferta de restauració amplia i diversa
(+) Presència del port
(+) Proximitat a l’aeroport al municipi
(+) Augment del número de viatgers als allotjaments de turisme rural
(+) Augment del total de pernoctacions als hotels, apartaments turístics i
turisme rural
(+) Increment de l’estada mitjana als hotels i apartaments turístics
(+) Oficina de informació oberta durant l’hivern i l’estiu

FACTORS EXTERNS
(-) AMENACES

(-) Recuperació de l’estabilitat en destins del nord d’Àfrica

(+) OPORTUNITATS

(+) Millora de l’economia, indicis de superació de la crisi econòmica
(+)Traspàs de les competències en promoció turística al Consell Insular de
Menorca
(+) Interès creixent del turisme vers la sostenibilitat
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

La Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les illes Balears, va establir el nou marc legislatiu
turístic de les illes Balears. Aquesta Llei feia constar que tots els ajuntaments de les illes Balears
havien de redactar els seus respectius plans de desenvolupament turístic.
El municipi de Maó va elaborar el seu primer Pla de desenvolupament turístic devers els anys
2014-2015; comptava amb un total de 26 accions. D’aquestes, finalment, se n’han portat a
terme 19, mentre que les altres 7 estan, actualment, en curs.
L’any 2018 es redacta el nou Pla de desenvolupament turístic de Maó (d’ara endavant, PDTM).
Es tracta d’un pla estratègic de turisme a llarg termini, però que es construeix a partir d’accions
més immediates. És, també, un pla integral, ja que preveu tots els aspectes amb què el turisme
té qualque tipus de relació i que conformen els eixos d’actuació del pla (medi ambient, territori,
qualitat, promoció turística, informació turística, producte turístic, societat, formació, ocupació,
infraestructures, transport i accessibilitat).
El principal objectiu del PDTM és definir el model turístic i planificar i gestionar el turisme a
través del Pla d’acció turística municipal, seguint les directrius establertes pel Pla de
desenvolupament turístic de l’illa de Menorca (d’ara endavant, PDT).
A més de l’objectiu general del Pla, el PDTM preveu una sèrie d’objectius específics, que es
detallen a continuació:


Fomentar un model turístic sostenible, d’acord amb la figura de Reserva de Biosfera i seguint
les directrius del PDT de Menorca.



Determinar les necessitats, prioritats i programes d’acció en el desenvolupament turístic del
municipi.



Aconseguir un desenvolupament turístic generador de riquesa en l’àmbit local.



Impulsar els recursos turístics del municipi, tot assegurant-ne la conservació.



Establir mesures per impulsar la competitivitat del sector turístic.



Potenciar la qualitat turística dels serveis, productes, recursos, etc.



Disminuir l’impacte del turisme sobre l’entorn i sobre els recursos naturals.



Consolidar una oferta turística identificadora del municipi i augmentar l’oferta d’oci, tant
per a residents com per a visitants.



Aconseguir augmentar, mitjançant les accions contemplades en aquest pla, el nombre de
persones que visiten el municipi fora dels mesos centrals de la temporada turística alta.
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Cercar sinergies amb altres administracions públiques, així amb el sector privat, per poder
realitzar accions en l’àmbit municipal.

El PDTM està format per dos documents: la Diagnosi de la destinació i el Pla d’acció turística.
El present document és el Pla d’acció turística, on queden plasmades les estratègies, tàctiques
i accions en sis eixos o àmbits d’actuació: territori i medi ambient, producte turístic, promoció i
informació turística, qualitat, infraestructures, transport i accessibilitat, i societat, formació i
ocupació. El Pla d’acció s’ha conformat mitjançant les dades recopilades en la fase de diagnosi i
en l’enquesta ciutadana sobre el turisme al municipi, realitzada durant la fase de diagnosi (fig.
1).

Territori i medi ambient
Producte turístic
Promoció i informació

Diagnosi del destí
PLA D’ACCIÓ TURÍSTICA

Qualitat
Enquesta ciutadana
Societat, formació i
ocupació
Infraestructures,
transport i accessibilitat

Figura 1. Resum-explicatiu del Pla d’acció turística de Maó 2018-2025 . Elaboració pròpia.

L’altre document del PDTM és la Diagnosi de la destinació; es tracta d’una recopilació
exhaustiva de dades i informacions que permeten analitzar la situació econòmica, social,
ambiental i turística del municipi. Aquest document ha aportat informació molt útil per a la fase
de propostes del Pla d’acció i ha servit per tenir una diagnosi de la situació del municipi abans
de la posada en marxa del nou PDT.
El PDTM estarà en vigor fins al 2025 (darrer any de vigència del Pla turístic de les illes Balears
PITIB 2015-2025), amb una exhaustiva revisió per detectar la necessitat de reorientar o redefinir
les accions descrites i, alhora, dur-ne un seguiment del compliment, que es realitzarà cada dos
anys.
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2. MODEL I ESTRATÈGIA TURÍSTICA

2.1. DEFINICIÓ DEL MODEL I L'ESTRATÈGIA TURÍSTICA
El Pla integral de turisme de les illes Balears (PITIB) estableix el turisme responsable com el
model de desenvolupament turístic que s’ha d’implantar i desenvolupar a totes les illes Balears.
S’entén com a turisme responsable «el model de desenvolupament turístic que es fonamenta
en els principis de sostenibilitat, en l'equilibri dins els estàndards socials (equitat social), la
preservació dels recursos de la destinació (conservació ambiental) i l'optimització dels recursos
econòmics (eficiència econòmica), en un compromís comú per part de tots els membres que
conformen el sector turístic».
Per altra banda, Menorca és Reserva de Biosfera des de l’any 1993; una trajectòria de 25 anys
en què l’illa s’ha compromès a vetlar per la conservació dels recursos naturals i pel
desenvolupament econòmic i social de les comunitats locals, tenint en compte les necessitats
socials, culturals i econòmiques de la ciutadania, sempre fonamentades sobre una base
científica.
El Pla de desenvolupament turístic de Menorca 2018-2025 defineix el model turístic per a l’illa
com aquell que es basa en un desenvolupament turístic que vetla per la conservació del
patrimoni natural i cultural, i contribueix a satisfer les necessitats socials, culturals i
econòmiques de la ciutadania, tot promovent la investigació i la participació social (fig. 2).

Figura 2. Principis del model turístic de Menorca. Elaboració pròpia.

En el marc d’aquest model insular, Maó es proposa apostar per un model turístic de qualitat,
millorant les infraestructures i els serveis d’atenció a les persones usuàries que ens visiten.
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MODEL TURÍSTIC DE MAÓ
El model turístic de Maó se centrarà, principalment, en el turisme relacionat amb la
naturalesa, la cultura, l’esport i l’oci; en conseqüència, incrementarà les campanyes
informatives i de conscienciació per a un turisme responsable, per aconseguir l’equilibri entre
el desenvolupament turístic, la sostenibilitat dels recursos naturals i la convivència.

Per aconseguir-ho, l’estratègia turística del municipi es basarà en treballar coordinadament
amb el Consell Insular de Menorca, la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la resta
d’agents econòmics del sector, amb l’objectiu d’assegurar una oferta diversa i de qualitat.
Tanmateix, la millora del servei a les oficines d’informació turística (OIT) del municipi serà
permanent respecte a la formació del personal, l’adequació de les instal·lacions, la ubicació
d’aquestes i l’ampliació d’horaris i freqüències d’atenció.

ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE MAÓ
L’estratègia turística del municipi es basarà en treballar coordinadament amb el Consell
Insular de Menorca, la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la resta d’agents econòmics
del sector, amb l’objectiu d’assegurar una oferta diversa i de qualitat.
Tanmateix, la millora del servei a les oficines d’informació turística (OIT) del municipi serà
permanent respecte a la formació del personal, l’adequació de les instal·lacions, la ubicació
d’aquestes i l’ampliació d’horaris i freqüències d’atenció.

2.2. OBJECTIUS, NECESSITATS I PRIORITATS
2.2.1. Objectius
El principal objectiu del model turístic de l’illa és aconseguir un desenvolupament turístic
sostenible, viable, equitatiu, inclusiu, igualitari i de qualitat, tot mantenint l’equilibri entre la
dimensió social, econòmica i ambiental del turisme.
El municipi de Maó té els següents objectius principals:


Fer un ús òptim i eficient dels recursos naturals, per disminuir-ne l’impacte sobre l’entorn i
preservar l’entorn natural en un bon estat de conservació.



Conservar el patrimoni cultural i respectar l’autenticitat sociocultural local, tot promoventne els valors, la identitat, les tradicions, etc.; i assegurar el benestar i la igualtat
d’oportunitats de la societat.



Crear un marc econòmic estable, amb una repartició equitativa dels beneficis
socioeconòmics, generant ocupació de qualitat i fomentant la igualtat entre homes i dones.

2.2.2. Necessitats
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Les necessitats detectades que han de permetre assolir el model turístic desitjat pel municipi
són les següents:


Millor gestió dels recursos naturals; disminuir l’impacte sobre l’entorn del turisme.



Major col·laboració entre les diverses administracions i amb els agents turístics.



Major participació i implicació ciutadana en el desenvolupament turístic del municipi.



Vetlar per la coherència d'aquest Pla amb el Pla de desenvolupament turístic de Menorca i
el Pla d'acció de la Reserva de Biosfera.



Millorar l’accessibilitat de les persones als recursos turístics.



Crear, de la mà del turisme, una ocupació estable, de qualitat i igualitària.

2.2.3. Prioritats
En conseqüència, les prioritats del PDTM són les següents:
Àmbit ambiental


Promoure l’ús d’energies renovables al municipi, a partir de l’energia solar.



Reutilització de les aigües pluvials, per tal de disminuir el consum municipal d’aigua.



Promoure el transport públic per arribar a tots els punts del municipi.



Dotar de xarxa de sanejament totes les urbanitzacions i nuclis de població del terme
municipal.



Millorar la depuració de les aigües residuals.



Sensibilització i educació ambiental a les persones que ens visiten.

Àmbit social


Recuperar edificacions per a un ús social i, alhora, turístic.



Activar i fomentar la participació ciutadana en la planificació turística.



Fomentar entre la població local l’ús dels recursos i serveis turístics.



Estendre la temporada turística, tot reduint l’elevada estacionalitat actual, per tal d’evitar
situacions de saturació de serveis, espais i infraestructures públiques, que puguin incomodar
les persones residents.



Disminuir l’estacionalitat laboral turística; major estabilitat laboral.



Apostar per la formació de professionals del sector turístic i millorar la formació de
treballadors i treballadores actuals.



Garantir una bona convivència entre la població resident i el turisme que ens visita.
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Treballar per crear una destinació accessible per a totes les persones.



Fomentar la igualtat d’oportunitats en el sector turístic.

Àmbit cultural


Recuperar i conservar el patrimoni cultural i històric del municipi.



Preservar i promoure la cultura local i tradicional (artesania, música, dansa, festes,
gastronomia, etc.).



Promoure i incentivar la generació d’activitats culturals i d’oci durant tot l’any.



Difondre el patrimoni històric i cultural del municipi.

Àmbit econòmic


Satisfer la demanda per garantir la consolidació de la destinació i la fidelització de les
persones que ens visiten.



Consolidar una cartera de productes turístics atractiva i adaptada a les característiques del
municipi.



Promoure l’economia local.



Establir un sistema de transports que garanteixi l’accessibilitat i mobilitat de la demanda.



Mantenir sinergies positives (economia circular) amb altres sectors econòmics de l’illa
(agricultura, ramaderia, indústria, etc.).



Millorar la qualitat del treball en l’àmbit turístic.



Reduir l’estacionalitat de l’activitat turística.



Assegurar la sostenibilitat del sector turístic.
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3. ESTRATÈGIES, TÀCTIQUES I ACCIONS

Un dels pilars del PDT de Maó és la formulació d’objectius, estratègies, tàctiques i accions,
definits per consolidar i enfortir el model de desenvolupament turístic del municipi.
El Pla d’acció turística actua en 6 eixos o àmbits, imprescindibles per poder assolir l’objectiu
establert:
1. Territori i medi ambient
2. Producte turístic
3. Qualitat
4. Infraestructures, transport i accessibilitat
5. Promoció i informació turística
6. Societat, formació i ocupació
Cada un dels 6 eixos del Pla d’acció té definits els següents apartats (fig. 3):
- OBJECTIU
Definició de l’objectiu que es vol aconseguir per a cada un dels àmbits d’actuació. Respon a la
pregunta «Què necessitam aconseguir per construir i consolidar el model turístic de l’illa?».
- ESTRATÈGIES
L’objectiu es desenvolupa mitjançant la formulació de les estratègies necessàries per assolir-lo.
Responen a la pregunta «Què hem de fer per aconseguir l’objectiu establert?».
- TÀCTIQUES
Les estratègies es divideixen en unitats més petites, les tàctiques, que ens indiquen les eines o
elements necessaris per posar en marxa les estratègies.
- ACCIONS
Finalment, les tàctiques estan formades per accions concretes, que són la materialització
pràctica de les estratègies i les tàctiques.
Aquestes accions són, en alguns casos, projectes o iniciatives ja existents que es considera
necessari mantenir per assolir els objectius marcats; i, per tant, s’incorporen al Pla d’acció
turística. En altres casos són propostes noves, complementàries a les existents i definides ad hoc
per aconseguir els objectius plantejats.
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Figura 3. Diagrama explicatiu de les estratègies, tàctiques i accions del PDT. Elaboració pròpia.
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3.1. TERRITORI I MEDI AMBIENT
Maó presenta un important patrimoni natural, de gran interès i valor, ubicat principalment al
nord del municipi. Al terme municipal, hi destaca el Parc Natural de s’Albufera des Grau, únic
parc natural de l’illa. També és la zona nucli de la Reserva de Biosfera de Menorca. El parc
compta amb la major part de superfície dins la terra, però també en té dins la mar.
Al parc es troba radicat el Centre de Recepció-Interpretació Rodríguez Femenías (seu de l’oficina
de gestió), que roman obert durant tot l’any, encara que els horaris varien en funció de l’època.
Al Centre, hi ha informadors durant l’horari d’atenció al públic, així com tríptics i informació
pràctica, sala de projeccions i una exposició permanent, amb una maqueta a escala del parc i la
recreació de les espècies animals i vegetals que hi viuen. El parc també disposa de dos
observatoris d’aus, un habitatge per a investigadors i un laboratori. S'hi poden fer visites
guiades, prèviament concertades telefònicament. La durada de la visita és de 2 hores i el grup
màxim de persones és de 20.
Un altre aspecte geogràfic característic de Maó és el seu port natural, que, amb una extensió de
més de 6 km, és el segon més llarg del món. Dins el port s’ubica un important patrimoni històric.
Pel que fa a la situació dels recursos naturals, en la fase de diagnosi s’han detectat les següents
qüestions:




Augment del consum d’electricitat, fruit principalment de la recuperació econòmica, a partir
del 2015. Augment de la demanda d’electricitat en els mesos de temporada turística alta
Augment del consum i de l’extracció d’aigua des del 2013. La baixada del nivell d’aigua dels
aqüífers han fet necessàries mesures d’estalvi i sensibilització.
Augment de la generació de residus totals i per càpita des de 2013, també de la fracció resta.
Augment del volum de residus recollits separadament de vidre i envasos.

El Pla d’acció turística de Maó pretén actuar dins aquest eix de territori i medi ambient amb
iniciatives turístiques relacionades amb el sector agrari, donant a conèixer i promovent l’ús de
productes locals en aquest sector.
De la mateixa manera, se centraran esforços en la disminució de l’impacte ambiental del
turisme, i, de manera especial, pel que fa a la presència de plàstics a l’entorn natural; en
conseqüència, s’impulsaran campanyes de neteja que vagin en aquest sentit i es fomentaran
mesures d’estalvi energètic i d’aigua; d’aquesta manera es promourà l’ús responsable de
l’entorn natural per part de les persones que ens visiten.
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OBJECTIU:
Millorar la sostenibilitat ambiental del municipi
TERRITORI
I
MEDI AMBIENT
ESTRATÈGIA 1. Donar a conèixer el camp, les tradicions i els costums
rurals
TÀCTICA 1.1. Promoure les iniciatives turístiques relacionades amb el sector agrari
ACCIÓ 1.1.1. Continuar dins la Asociación Ruta Europea del Queso
Participar a les reunions anuals que convoca l’Asociación Ruta Europea del
Queso i a les fires sobre el formatge que organitzen a les ciutats membres
de l’associació

Descripció

Any/s
d’execució

previst/s

Entitats responsables

Ant.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Consell Insular de Menorca
Ajuntament de Maó

Altres
involucrades

entitats

Observacions

Agroramaders
Consejo Regulador Denominación de Origen Queso MAHÓN-MENORCA
(CRDO)
Cada any, a través de la CRDO, es convida els productors de formatge de
Menorca a participar a les fires que s’organitzen en els municipis membres
de l’Asociación Ruta Europea del Queso

TÀCTICA 1.2. Promoure l’ús de productes locals entre les persones que visiten la
ciutat
ACCIÓ 1.2.1. Ruta dels mercats
Descripció

Organització de visites guiades als mercats municipals, amb degustació de
productes locals

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Mercat des Claustre

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Mercat Femenías
Observacions
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ACCIÓ 1.2.2 Fira del Medi Ambient
Descripció

Organització de la Fira del Medi Ambient, amb la participació de
productors, inclosos els de productes biològics

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Sector privat - primari

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Sector privat - indústria
Observacions

ESTRATÈGIA 2. Disminuir l’impacte ambiental del turisme
TÀCTICA 2.1. Disminuir el consum d’energia
ACCIÓ 2.1.1. Fomentar mesures d’estalvi d’energia
Descripció

Elaborar i editar material per a les oficines d’informació turística sobre les
mesures individuals i col·lectives d’estalvi d’energia

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fundació Foment del Turisme de Menorca

Observacions

TÀCTICA 2.2. Millorar la recollida i selecció de residus
ACCIÓ 2.2.1. Tornar a recuperar la recollida orgànica al municipi
Descripció

Implantació de la recollida de residus orgànics a tots els barris

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitats responsables

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Consorci de Residus i Energia de Menorca
Altres entitats
involucrades
Observacions
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ACCIÓ 2.2.2. Elaborar material divulgatiu de bones pràctiques en matèria de residus
Descripció

Elaborar i editar material per a les oficines d’informació turística sobre
bones pràctiques respecte a la recollida selectiva dels residus

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Consorci de Residus i Energia de Menorca
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Observacions

TÀCTICA 2.3. Promoure l’ús responsable de l’entorn natural per part dels turistes
ACCIÓ 2.3.1. Creació de material divulgatiu sobre bones pràctiques dels turistes a l’entorn natural,
destinats a les oficines d’informació turística i empreses de turisme actiu
Descripció

Elaborar i editar fullets en diversos idiomes sobre l’ús responsable dels
recursos naturals i el tractament dels residus

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Consell Insular de Menorca

Altres entitats
involucrades

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fundació Foment del Turisme de Menorca
Sector privat - turístic
Associacions i entitats empresarials
Observacions

ESTRATÈGIA 3. Fomentar una mobilitat turística no contaminant de
l’atmosfera
TÀCTICA 3.1. Impulsar l’ús de mitjans de transport no contaminants
ACCIÓ 3.1.1. Ampliar la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
Descripció

Instal·lar punts de recàrrega als barris on encara no existeixen

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 3.1.2. Informar els turistes sobre la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics
Descripció

Editar un mapa informatiu amb la localització dels punts de recàrrega del
municipi

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions

TÀCTICA 3.2. Fomentar la visita no motoritzada al municipi
ACCIÓ 3.2.1. Crear nous carrils bicis i de vianants que comuniquin amb els punts d’interès turístic
Descripció

Ampliar el nombre de carrils bici a les obres de noves urbanitzacions al
municipi

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions

ESTRATÈGIA 4. Conservar l’entorn natural i l’espai públic en bon estat
TÀCTICA 4.1. Mantenir i netejar l’entorn natural
ACCIÓ 4.1.1. Neteja de platges que sigui respectuosa amb l’entorn
Descripció

Continuar la neteja no mecanitzada de les platges

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

Observacions
ACCIÓ 4.1.2. Neteja i manteniment de camins rurals i senders
Descripció

Tasques de recuperació, condicionament i manteniment dels camins
rurals del municipi

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 4.1.3. Neteja i manteniment del Camí de Cavalls
Descripció

Continuar el manteniment del Camí de Cavalls i dels accessos al terme
municipal

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 4.1.4. Fomentar la creació de jardins mediterranis, amb plantes pròpies del clima mediterrani
Reforma i millora dels jardins exteriors i les zones adjacents a l’Hotel
Mirador des Port

Descripció

Any/s
d’execució

previst/s

Ant.

2018

2019

2020

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 4.1.5. Impulsar i programar campanyes de neteja de plàstics al litoral
Descripció

Programar neteges de plàstics durant els mesos de baixa freqüència de
l’empresa concessionària del servei
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Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Associacions de veïns de les urbanitzacions (es Grau, es Murtar, sa
Mesquida, etc.)
Associacions i entitats
Associació Per la Mar Viva
Observacions
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3.2. PRODUCTE TURÍSTIC
Tot i que Maó és el municipi amb un major nombre de platges, la majoria d’aquestes són de
difícil accés i, per tant, poc freqüentades; així, i encara que disposa d’algunes platges per al sol i
platja, no destaca especialment en aquest aspecte.
En canvi, si Maó destaca sobre la resta de municipis de l’illa és, bàsicament, pels següents 4
aspectes:





Té un patrimoni natural —especialment, al nord del municipi—, terrestre i marí, que destaca
l’existència d’hàbitats i espais naturals d’alt valor natural.
Concentra al seu terme municipal una elevada i variada col·lecció de rutes: culturals, per a
cicloturisme, per a senderisme, per a caiac, etc.
Disposa d’un patrimoni històric i cultural molt destacat.
Disposa d’un port natural de dimensions i característiques molt especials.

En conseqüència, Maó pot treballar en productes turístics adaptats a les característiques del
municipi i amb accions dirigides a la consolidació del turisme cultural i històric; i, a la vegada,
pot fer feina en el desenvolupant d’altres productes situats, encara, en una fase inicial, com és
el turisme nàutic, el turisme actiu i l’ecoturisme, així com el turisme d’esdeveniments.

OBJECTIU:
PRODUCTE
TURÍSTIC

Crear una cartera de línies de producte turístic atractiva
i adaptada a les característiques del municipi

ESTRATÈGIA 1. Consolidar els productes turístics que es troben en fase
de desenvolupament
TÀCTICA 1.1. Potenciar i promoure el turisme historicocultural al municipi
ACCIÓ 1.1.1. Crear un servei de visites guiades pel centre de la ciutat
Descripció

Creació d’un servei municipal de visites guiades, amb un itinerari que relacioni
punts d’interès turístic

Any/s
previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 1.1.2. Estudiar la programació de rutes pel port de Maó, rutes culturals i rutes gastronòmiques
Descripció

Creació de diversos itineraris temàtics al llarg del port de Maó
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Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Sector privat - serveis
Observacions
ACCIÓ 1.1.3. Fires i mercats temàtics
Descripció

Crear el mercat vintage d’antiquaris i brocanters durant tot l’any

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Sector privat

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 1.1.4. Adequar la torre de Sant Roc perquè permeti realitzar-hi visites guiades
Descripció

Realitzar les obres de rehabilitació necessàries i obrir-la a la gent que ens visita
durant la temporada turística

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions

ESTRATÈGIA 2. Fer créixer al municipi aquells productes turístics situats
en fase emergent
TÀCTICA 2.1. Potenciar i promoure al municipi el turisme nàutic i el relacionat amb
la mar
ACCIÓ 2.1.1. Tiquet conjunt de visita per a tots els equipaments vinculats al port
Descripció

Arribar a un acord amb els diferents operadors del port i entre els municipis de
Maó i es Castell, de manera que es permeti confeccionar un tiquet conjunt de
visita per a tots els equipaments vinculats al port
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Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitats
responsables

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ajuntament des Castell
Autoritat Portuària de Balears

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

Observacions
ACCIÓ 2.1.2. Circuit per a vianants al port
Descripció

Creació d’un circuit per a vianants en el perímetre del port, oportunament
senyalitzat i amb llegendes explicatives del que visualitzen a cada punt

Any/s
previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 2.1.3. Potenciar el port, a través de les regates
Descripció

Potenciar les activitats d’associacions i entitats lligades al port

Any/s
previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres
entitats
involucrades

Club Marítim de Maó

Observacions

Conveni anual de col·laboració amb el Club Marítim, per donar suport
econòmic, des de la Regidoria d’Esports i la Regidoria de Turisme, a diferents
regates programades

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ACCIÓ 2.1.4. Potenciar el turisme de creuers
Descripció

Apostar pel turisme de creuers, de la mà d’Autoritat Portuària, així com amb
representants del sector i altres entitats. Contactar amb companyies i crear una
ruta de ports singulars, integrada per cinc ciutats de la Mediterrània

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Entitat responsable

Ajuntament de Maó
Autoritat Portuària de Balears

Altres entitats
involucrades

Representants del sector
Altres entitats relacionades amb els creuers

Observacions

TÀCTICA 2.2. Apostar pel turisme natural; i, en particular, pel turisme actiu i
l’ecoturisme
ACCIÓ 2.2.1. Col·laborar en les proves esportives organitzades per entitats
Descripció

Continuar el suport tècnic i econòmic de la Regidoria d’Esports

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Associacions i entitats esportives

Observacions
ACCIÓ 2.2.2. Catàleg de camins rurals
Descripció

Elaboració i publicació del catàleg de camins rurals del municipi i de les rutes
possibles

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 2.2.3. Unificar rutes amb IDE Menorca
Descripció

Unificar rutes amb el Consell Insular de Menorca, perquè les que hagi elaborat
l’Ajuntament de Maó apareguin a IDE Menorca

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitats
responsables

IDE Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ajuntament de Maó
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Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 2.2.4. Fomentar el turisme d’esdeveniments
Descripció

Crear i adequar espais municipals per a noces, jornades, congressos i
fires.

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
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3.3. QUALITAT TURÍSTICA
La qualitat d’una destinació turística se sol mesurar en funció de la categoria del seu allotjament
turístic, però és molt més que açò. La qualitat implica disposar de serveis professionals i de
qualitat, d’infraestructures en bon estat, d’un entorn natural cuidat i preservat, de sentir-se
segurs, de l’amabilitat de la població receptora, etc.
A Maó, dins aquest àmbit, es proposen mesures dirigides a millorar els serveis turístics i a
ampliar alguns serveis, amb l’objectiu de facilitar l’estada al nostre municipi de les persones
visitants.

OBJECTIU: QUALITAT Que la qualitat sigui un valor del municipi, com
TURÍSTICA
a destinació turística, en tots els àmbits
ESTRATÈGIA 1. Disposar d’uns serveis turístics de qualitat
TÀCTICA 1.1. Obtenir certificacions que assegurin la qualitat de la destinació
ACCIÓ 1.1.1. Promoure la certificació SICTED
Descripció

Augmentar les empreses del sector turístic i serveis municipals certificades
amb el SICTED

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca (SICTED)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fundació Foment del Turisme de Menorca
Observacions

TÀCTICA 1.2. Disposar d’una senyalística de qualitat
ACCIÓ 1.2.1. Unificar criteris de senyalització
Descripció

Unificar els criteris de senyalització, sobre la base de la forma, l’estil i el
grafisme

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Consell Insular de Menorca
Observacions
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ACCIÓ 1.2.2. Unificar la imatge dels mercats ambulants i temàtics del municipi
Descripció

Continuar amb el canvi de tendals i faldons dels mercats ambulants per
millorar la imatge

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions

L’any 2017 i 2018 s’han unificat el mercat agrari, el mercat artesà i el
mercat de nit

ACCIÓ 1.2.3. Senyalització de lavabos públics
Descripció

Indicar, a tots els mapes i plànols que s’editin, la ubicació dels lavabos
públics existents al municipi

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 1.2.4. Senyalització de zones confrontants amb el centre històric
Descripció

Augmentar la senyalització al voltant del centre històric

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Altres entitats
involucrades
Observacions

ESTRATÈGIA 2. Millorar i ampliar els serveis turístics
TÀCTICA 2.1. Ampliar serveis turístics
ACCIÓ 2.1.1. Instal·lar nous lavabos públics a les zones amb elevada afluència turística
Descripció

Ampliar la xarxa de lavabos públics amb la ubicació de noves instal·lacions
a diverses zones del porta afluència turístic
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Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 2.1.2. Promoure un servei de consigna en una ubicació cèntrica de la ciutat
Descripció

Impulsar la creació del servei de consigna a l’estació d’autobusos

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Consell Insular de Menorca

Altres entitats
involucrades

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Sector privat
Observacions
ACCIÓ 2.1.3. Zones amb wifi
Descripció

Instal·lar més zones wifi gratuïtes a la ciutat amb elevada afluència turístic

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions

ACCIÓ 2.1.4. Actuacions de manteniment i condicionament dels lavabos de l’estació d’autobusos
Descripció

Actuacions periòdiques de manteniment i condicionament dels lavabos de
l’estació d’autobusos de Maó

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

Observacions
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3.4. INFRAESTRUCTURES, TRANSPORT I ACCESSIBILITAT
Les destinacions turístiques poden disposar d’un ventall molt ampli i atractiu de recursos
turístics, però és necessari que els turistes tenguin facilitats per arribar a la destinació i per
accedir als recursos.
Per aquest motiu, resulta imprescindible que la destinació disposi d’una xarxa d’infraestructures
i transport de qualitat, i prou diversa; i també que la destinació sigui accessible per a qualsevol
de les persones que la vulguin visitar.
En aquest sentit, Maó es proposa actuar en els àmbits següents:






Millora en l’accessibilitat per a gent amb necessitats especials en aquells punts d’interès
turístics i a les seves instal·lacions, així com a les seves platges.
Millora del servei de taxi adaptat.
Millora de la mobilitat en temporada alta, per mitjà de la concessió de llicències temporals
de taxi i de la modernització del tren turístic, amb criteris d’estètica i sostenibilitat.
Millora de les infraestructures i serveis associats al port, així com en la connexió port-ciutat,
amb la construcció d’un ascensor des del parc Rochina fins al Claustre del Carme i amb
l’estudi de noves possibilitats de connexió.
Accions de millora a les zones d’afluència turística i als espais on es realitzin, de forma
habitual, algunes activitats turístiques.

OBJECTIU:
INFRAESTRUCTURES,
TRANSPORT I ACCESSIBILITAT

Oferir a la gent que ens visita unes
infraestructures i transports de
qualitat, accessibles per a tothom

ESTRATÈGIA 1. Millora de l’accessibilitat al municipi
TÀCTICA 1.1. Millorar l’accessibilitat
ACCIÓ 1.1.1. Augmentar punts i activitats turístiques accessibles per a tota la gent amb necessitats
especials
Descripció

Continuar l’adaptació dels itineraris de ciutat i dels espais on es realitzen
activitats públiques

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Observacions

L’Ajuntament proposarà a tots els gestors de punts d’interès turístic una
millora en l’accessibilitat a les seves instal·lacions; i també ho farà amb les
que són responsabilitat de la mateixa institució

ACCIÓ 1.1.2. Mantenir la platja des Grau per a tota la gent amb necessitats especials
Descripció

Mantenir els serveis adaptats (cadira amfíbia) de la platja des Grau

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 1.1.3. Augmentar el nombre de taxis adaptats
Descripció

Augmentar el nombre de taxis adaptats

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Associació del Taxi de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Observacions
ACCIÓ 1.1.4. Millorar l’accessibilitat a l’espai públic i a la via pública
Descripció

Continuar l’eliminació de barreres arquitectòniques, per millorar
l’accessibilitat per a vianants al centre històric i comercial

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions

ESTRATÈGIA 2. Millorar les infraestructures i serveis associats al port
TÀCTICA 2.1. Augmentar les infraestructures per valoritzar la façana litoral del
municipi
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ACCIÓ 2.1.1. Creació d’una nova connexió vertical port-ciutat, mitjançant ascensor, des del parc
Rochina fins al Claustre del Carme
Descripció

Executar el projecte d’ascensor des del Parc Rochina fins al Claustre del
Carme

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Autoritat Portuària de Balears

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 2.1.2. Estudiar noves connexions verticals port-ciutat (elevador...)
Descripció

Planificar la construcció de la segona connexió vertical des del parc Rochina
fins a la plaça Conquesta

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Autoritat Portuària de Balears

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 2.1.3. Promoure un servei de consigna al port de Maó
Descripció

Impulsar la creació del servei de consigna a l’Estació Marítima

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Autoritat Portuària de Balears

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Sector privat

Observacions
ACCIÓ 2.1.4. Promoure iniciatives de mobilitat dins el port de Maó
Descripció

Creació d’un bus llançadora per connectar bosses d’aparcament al port

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Altres entitats
involucrades

Autoritat Portuària de Balears
Consell Insular de Menorca

Observacions

ESTRATÈGIA 3. Millora de les condicions del medi urbà
TÀCTICA 3.1. Millora d’espais públics
ACCIÓ 3.1.1. Millora de zones i entorns turístics
Descripció

Accions de millora en tot el que siguin zones i entorns d’afluència turística
o als quals es realitzi, de forma habitual, qualque activitat turística

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 3.1.2. Millora i manteniment de façanes
Descripció

Subvencions per a la rehabilitació de façanes i conservació d’edificis

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions

Subvencions municipals de façanes del pla “Millorant ca teva, milloram
Maó”

ACCIÓ 3.1.3. Apadrinament de rotondes i jardins
Descripció

Apadrinament de rotondes, que també comporta fer-se càrrec del seu
manteniment

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Empreses i entitats del municipi

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Observacions
ACCIÓ 3.1.4. Urbanització de la zona de Cala Figuera
Descripció

Col·laborar amb Autoritat Portuària en el desenvolupament del projecte de
Cala Figuera

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Autoritat Portuària

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Sector privat

Observacions

ESTRATÈGIA 4. Millora de la mobilitat al municipi
TÀCTICA 4.1. Millora de la mobilitat en temporada alta
ACCIÓ 4.1.1. Llicències temporals de taxis
Descripció

Dotació de llicències temporals de taxis per als mesos de major afluència
turística (juny a setembre, inclusivament)

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Agrupació de Taxis de Maó
Radio Taxi Menorca
Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

Observacions
ACCIÓ 4.1.2. Tren turístic
Descripció

Modernització del tren turístic, seguint criteris d’estètica i sostenibilitat,
per mitjà de la concessió del servei

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Empresa concessionària del servei
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Altres entitats
involucrades
Observacions
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3.5. PROMOCIÓ I INFORMACIÓ TURÍSTICA
Una fita important en l’àmbit de la promoció turística és el traspàs de competències en promoció
turística del Govern de les Illes Balears al Consell Insular de Menorca, que es va iniciar el 2017 i
s’espera que sigui efectiu durant el 2018. A partir d’aquell moment, la promoció quedarà en
mans de la institució insular, cosa que permetrà definir des de Menorca les accions i
característiques de la promoció turística.
Els municipis, a més, poden dur a terme les accions de promoció que considerin oportunes, a
més d’establir i gestionar punts d’informació turística. Actualment, el municipi de Maó compta
amb dues casetes d’informació turística gestionades per l’Ajuntament i tres més que són
responsabilitat del Consell Insular.
A Maó volem oferir una informació turística de qualitat, millorant i ampliant els nostres punts
d’informació i per mitjà d’una formació constant de les persones que atenen aquests punts
d’informació; a més, pretenem millorar els continguts de la web municipal i elaborar fullets
informatius, com és el cas, per exemple, de la Guia del bon turista, per a les nostres festes
patronals.
Cal seguir treballant en els esdeveniments artístics i culturals situats fora de la temporada
turística, amb l’objectiu de donar visibilitat al nostre municipi i perquè constitueixin un atractiu
turístic no únicament present durant els mesos d’estiu.

OBJECTIU: PROMOCIÓ I Promocionar el municipi i millorar la
INFORMACIÓ
informació turística sobre el municipi
TURÍSTICA
ESTRÀTEGIA 1. Oferir una informació turística de qualitat
TÀCTICA 1.1. Millorar la informació turística
ACCIÓ 1.1.1. Conveni de col·laboració amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca
Descripció

Unificar la imatge corporativa de totes les oficines d’informació turística de
l’illa de Menorca

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fundació Foment del Turisme de Menorca
Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 1.1.2. Millorar i homogeneïtzar la informació que ofereixen les oficines d’informació turística
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Descripció

Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, es
pretén millorar i homogeneïtzar la informació turística que ofereixen les
oficines d’informació turística

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fundació Foment del Turisme de Menorca
Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 1.1.3. Augmentar els punts d’informació turística
Descripció

Estudiar noves ubicacions on afegir més punts d’informació turística

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fundació Foment del Turisme de Menorca
Consell Insular de Menorca
Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 1.1.4. Millora en la informació turística de la web institucional
Descripció

Ampliar i actualitzar continguts de la secció de turisme de la web de
l’Ajuntament

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 1.1.5. Informació al visitant durant les festes patronals
Descripció

Elaborar fullets informatius de la ‘Guia del bon turista’ per a les festes
patronals (calçat adequat, com tractar els cavalls, neteja de carrers, etc.)
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Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Consell Insular de Menorca

Observacions

Durant les festes patronals, la ciutat acull una elevada afluència de
persones, que venen a les festes sense prou coneixement de les seves
característiques bàsiques. Els fullets s’editaran en diferents idiomes i
estaran disponibles a les oficines d’informació turística; també es
distribuiran als allotjaments turístics del terme i durant la celebració de les
festes.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ACCIÓ 1.1.6. Ampliar el calendari d’atenció de les oficines d’informació turística
Descripció

Ampliar el calendari i l’horari d’atenció de les oficines d’informació
turística

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fundació Foment del Turisme de Menorca
Altres entitats
involucrades
Observacions

Mantenir el servei obert durant els dies festius

ESTRATÈGIA 2. Promocionar el municipi a través d’iniciatives i activitats
locals
TÀCTICA 2.1. Donar visibilitat al municipi mitjançant esdeveniments i activitats
ACCIÓ 2.1.1. Dia del Llibre
El 23 d’abril, a Maó, se celebra el Dia del Llibre. Durant la jornada,
s’instal·len parades de venda de llibres al carrer i alguns autors i autores
signen les seves obres. A més, es duen a terme altres activitats lligades al
món literari.

Descripció

Any/s
d’execució

previst/s

Ant.

2018

2019

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres
involucrades

Associacions i entitats

entitats

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Observacions
ACCIÓ 2.1.2. Jornades Britàniques
A principis de maig, es duen a terme a la ciutat diferents actes, amb la
finalitat de recordar i donar a conèixer la història de Menorca durant el
període britànic, al segle XVIII. En el marc d’aquestes Jornades Britàniques
s’instal·len mercats i es duen a terme actuacions diverses i visites guiades,
entre d’altres activitats.

Descripció

Any/s
d’execució

previst/s

Ant.

2018

2019

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres
involucrades

Associacions i entitats

entitats

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 2.1.3. Maó + Flors
Descripció

Al llarg d’un cap de setmana del mes de maig, Maó es transforma en una
ciutat marcada pel món de les flors: mostradors florals, poesia, espais
emblemàtics decorats, concursos, dansa, etc.

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Associacions i entitats

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 2.1.4. Setmana de l’Òpera
Entre maig i juliol, durant una setmana, es du a terme una representació
operística, organitzada per la Fundació Menorquina de l'Òpera i
l’Associació d’Amics de s’Òpera de Maó

Descripció

Any/s
d’execució

previst/s

Ant.

2018

2019

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Teatre Principal de Maó

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 2.1.5. Sant Joan
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Descripció

A Maó, el 23 de juny se celebra el solstici d’estiu. Al parc des Freginal es viu
amb una gran animació per a totes les edats, amb festers, canyes verdes i
concursos de bujots. La festa inclou actuacions per als més petits i es tanca
amb un espectacle pirotècnic

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Associacions i entitats

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
ACCIÓ 2.1.6. Sant Pere
Descripció

El dissabte següent de la festa de Sant Joan --és a dir, el 29 de juny-- a Maó
són habituals les activitats nàutiques al port, per celebrar Sant Pere. Es fan
regates d’embarcacions i altres activitats de llarga tradició, com el joc des
capellet, etc. A s’Hort Nou, la gent pot gaudir de música i revetles
marineres devora la mar, acompanyades amb bon menjar

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Altres entitats
involucrades
Observacions
ACCIÓ 2.1.7. Processó de la Mare de Déu del Carme
Descripció

El 16 de juliol és la festivitat de la Mare de Déu del Carme. El dissabte més
proper a aquesta data se celebra amb una processó marinera, amb la qual
la gent de la mar vol honorar la seva patrona

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Confraria de Pescadors de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Amics de la Mar de Menorca
Observacions
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3.6. SOCIETAT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
El turisme genera riquesa per a Maó i per a tota l’illa de Menorca, però també pot constituir
molt més que açò: es pot convertir en un element dinamitzador de l’economia i de la societat
en general.
Fa molts anys que el turisme és el principal sector econòmic del municipi; per tant, és un
dinamitzador de l’economia local. El sector turístic concentra –amb dades del 2017– el 22 % del
total de persones afiliades a la Seguretat Social i un 26 % de totes les persones afiliades del
sector serveis.
En canvi, sí que es detecta una mancança pel que fa a formació, que afecta diversos aspectes,
com la qualitat, els idiomes, l’assistència, etc. Les accions proposades pretenen millorar aquesta
situació.
Segons l’enquesta realitzada en el marc de la redacció d’aquest pla, la convivència és, en general,
bona (54,5 % de les persones enquestades) o molt bona (16 %). Tot i açò, més d’un 16,5 % va
manifestar que era dolenta o molt dolenta.
Maó aposta per la millora en la formació de totes les persones que treballen a l’àmbit turístic,
promovent certificats de professionalitat relacionats amb la formació ocupacional, amb
l’objectiu de donar un servei i un tracte de qualitat en tots el àmbits d’actuació.
Ser conscients de la importància del turisme com a element dinamitzador de l’economia i la
societat del municipi resulta fonamental per assegurar la bona convivència entre residents i
turistes. L’Ajuntament ha de disposar de les eines adequades que han de permetre valorar
aquesta convivència, com és l’elaboració d’una enquesta que determini la percepció de les
persones residents sobre el turisme.

OBJECTIU
SOCIETAT, Convertir el turisme en un element
FORMACIÓ I OCUPACIÓ dinamitzador de l’economia i la societat del
municipi
ESTRATÈGIA 1. Millora de la formació de professionals en l’àmbit turístic
TÀCTICA 1.1. Promoure els certificats de professionalitat relacionats amb el sector
turístic
ACCIÓ 1.1.1. Nous certificats de professionalitat relacionats amb la formació ocupacional del sector
turístic
Descripció

Acreditar nous certificats de professionalitat relacionats amb la formació
ocupacional del sector turístic

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Govern de les Illes Balears - SOIB

Observacions
ACCIÓ 1.1.2. Programar l’execució del certificat de professionalitat “Promoció turística i informació
al visitant”
Descripció

Programar l’execució del certificat de professionalitat “Promoció turística
i informació al visitant”, a través de projectes mixtos de formació i
ocupació, segons convocatòries del SOIB

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Govern de les Illes Balears - SOIB

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions

TÀCTICA 1.2. Realització de cursos específics
ACCIÓ 1.2.1. Formació SICTED
Descripció

Cursos de formació per implantar el Sistema Integral de Calidad Turística
Española en Destinos (SICTED)

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Empreses del sector turístic i comercial
Observacions
ACCIÓ 1.2.2. Formació d’atenció al visitant/client
Descripció

Programar, en temporada baixa, cursos relacionats amb l’atenció al
visitant, adreçats a conductors/ores de noves llicències de taxi i de
llicències temporals

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Altres entitats
involucrades

Associació del Taxi de Maó

Observacions

ESTRATÈGIA 2. Assegurar una bona convivència entre residents i turistes
TÀCTICA 2.1. Disposar d’eines que permetin valorar la convivència entre residents i
turistes
ACCIÓ 2.1.1. Realitzar una enquesta a les persones residents sobre la seva percepció del turisme al
municipi
Descripció

Realitzar una enquesta a les persones residents sobre la seva percepció
sobre el turisme al municipi.

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Ciutadania

Observacions

S’ha realitzat una primera enquesta (en línia) durant el 2018, en el marc
de l’elaboració del Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025. Es
proposa repetir l’enquesta cada 3 anys, amb l’objectiu de detectar
problemes i garantir una bona convivència entre població local i turistes.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ACCIÓ 2.1.2. Aplicació per a incidències
Descripció

Aplicació per a incidències urbanes, que permet enviar incidències
urbanes directament a l'Ajuntament des del dispositiu mòbil. L'aplicació
permet fer una foto de la incidència i emplenar un formulari descriptiu i
identificatiu, i remet la incidència al servei pertinent de l'ajuntament del
municipi on es troba la persona usuària, via geolocalització.

Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Fundació Foment del Turisme de Menorca

Observacions

Donar a conèixer aquesta eina a les oficines d’informació turística i als
allotjaments turístics

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ACCIÓ 2.1.3. Consulta de denúncies i/o instàncies relacionades amb el turisme
Descripció

Consulta als cossos de seguretat nacional i comunicació contínua amb la
Policia Local sobre denúncies o queixes relacionades amb el turisme
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Any/s previst/s
d’execució

Ant.

Entitat responsable

Ajuntament de Maó

Altres entitats
involucrades

Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Portuària

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Observacions
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4. RESUM
En aquest apartat es realitza la planificació de les estratègies, tàctiques i accions definides
anteriorment. Per a cada una les accions concretes, definides per a cada eix, s'identifiquen els
agents implicats i s'indica l’any o els anys previstos de realització de cada acció.
Els agents implicats es descriuen de la forma següent:
- Ajuntament de Maó
- Govern de les Illes Balears
- Consell Insular de Menorca
- Fundació Foment del Turisme de Menorca
- Sector privat
- Associacions i entitats empresarials
- Associacions i entitats socials
- Ciutadania
- Altres (Policia, Autoritat Portuària de Balears, etc.)
Quan s’escriu “(R)” vol dir que aquell agent és responsable d’executar l’acció. La resta d’agents
assenyalats estan implicats en l’acció d’una altra manera.
En el cas d’any/s d’execució, si posa "anterior”, vol dir que és una acció que ja es duia a terme
abans de la posada en marxa del PDT i que aquest la incorpora i en proposa la continuïtat.
Hi ha accions que es realitzen de forma contínua en el temps (cada any) i d’altres que tenen lloc
en un/s any/s determinat/s.
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TERRITORI I MEDI AMBIENT
Objectiu: Millorar la sostenibilitat ambiental del municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

TMA 1.1. Promoure les
iniciatives turístiques
relacionades amb el sector
agrari

TMA 1. Donar a
conèixer el camp, les
tradicions i els costums
rurals

ACCIONS

TMA1.1.1. Continuar dins l’Asociación Ruta
Europea del Queso

TMA 1.2.1. Ruta de mercats

TMA 1.2. Promoure l’ús de
productes locals entre les
persones que ens visiten
TMA 1.2.2. Fira del Medi Ambient

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Consell Insular de Menorca (R)
Ajuntament de Maó (R)
Agroramaders
Consejo Regulador Denominación de Origen Queso
MAHÓN-MENORCA (CRDO)

Ajuntament de Maó (R)
Mercat des Claustre
Mercat Femenías

Ajuntament de Maó (R)
Sector privat - primari
Sector privat - indústria
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TERRITORI I MEDI AMBIENT
Objectiu: Millorar la sostenibilitat ambiental del municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

TMA 2.1. Disminuir el consum
d’energia

TMA 2. Disminuir
l’impacte ambiental del
turisme

TMA 2.2. Millorar la recollida i
selecció de residus

TMA 2.3. Promoure l’ús
responsable de l’entorn
natural per part dels turistes

TMA 3. Fomentar una
mobilitat turística no
contaminant de
l’atmosfera

TMA 3.1. Impulsar l’ús de
mitjans de transport no
contaminants

ACCIONS

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS

TMA 2.1.1. Fomentar mesures d’estalvi d’energia

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca
Fundació Foment del Turisme de Menorca

TMA 2.2.1. Tornar a recuperar la recollida orgànica
al municipi

2019

Ajuntament de Maó (R)
Consorci de Residus i Energia de Menorca (R)

TMA 2.2.2. Elaborar material divulgatiu de bones
pràctiques en matèria de residus

Anterior
2018
2019

TMA 2.3.1. Creació de material divulgatiu sobre
bones pràctiques del turista a l’entorn natural, per
a les oficines d’informació turística i les empreses
de turisme actiu

2018
2019
2020

TMA 3.1.1. Ampliar la xarxa de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics

Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca
Consorci de Residus i Energia de Menorca
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Consell Insular de Menorca (R)
Ajuntament de Maó
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Sector privat – turístic
Associacions i entitats empresarials

Ajuntament de Maó (R)
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TERRITORI I MEDI AMBIENT
Objectiu: Millorar la sostenibilitat ambiental del municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS

Anterior
2018
2019
2020
TMA 3.1.2. Informar els turistes sobre la xarxa de
2021
recàrrega per a vehicles elèctrics
2022
2023
2024
2025
2020
2021
TMA 3.2. Fomentar la visita no TMA 3.2.1. Crear nous carrils bici i de vianants que 2022
motoritzada al municipi
comuniquin amb punts d’interès turístic
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
TMA 4. Conservar
2020
TMA 4.1. Mantenir i netejar TMA 4.1.1. Neteja de platges respectuosa amb
l’entorn natural i l’espai
2021
l’entorn natural
l’entorn
públic en bon estat
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca
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TERRITORI I MEDI AMBIENT
Objectiu: Millorar la sostenibilitat ambiental del municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

TMA 4.1.2. Neteja i manteniment de camins rurals i
senders

TMA 4.1.3. Neteja i manteniment del Camí de
Cavalls

TMA 4.1.4. Fomentar la creació de jardins
mediterranis amb plantes pròpies del clima
mediterrani

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca
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TERRITORI I MEDI AMBIENT
Objectiu: Millorar la sostenibilitat ambiental del municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS

TMA 4.1.5. Impulsar i programar campanyes de
neteja de plàstics al litoral

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca
Associacions de veïns de les urbanitzacions (es Grau, es
Murtar, sa Mesquida, etc.)
Associacions i entitats
Associació Per la Mar Viva
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PRODUCTE TURÍSTIC
Objectiu: Crear una cartera atractiva de línies de producte turístic, adaptada a les característiques del municipi
ESTRATÈGIES

PT 1. Consolidar els
productes turístics que es
troben en fase de
desenvolupament

ANY/S
EXECUCIÓ
2018
2019
2020
PT 1.1.1. Crear el servei de visites guiades pel 2021
centre de la ciutat
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
PT 1.1.2. Estudiar la programació de rutes pel port
2021
PT 1.1. Potenciar i promoure de Maó, de rutes culturals i de rutes
2022
el turisme historicocultural al gastronòmiques
2023
municipi
2024
2025
2019
2020
2021
PT 1.1.3. Fires i mercats temàtics
2022
2023
2024
2025
TÀCTIQUES

ACCIONS

PT 1.1.4. Adequar la torre de Sant Roc per
2019
realitzar-hi visites guiades

AGENTS IMPLICATS

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Sector privat - serveis

Ajuntament de Maó (R)
Sector privat

Ajuntament de Maó (R)
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PRODUCTE TURÍSTIC
Objectiu: Crear una cartera atractiva de línies de producte turístic, adaptada a les característiques del municipi
ESTRATÈGIES

PT 2. Fer créixer productes
turístics que es troben en
una fase emergent al
municipi

ANY/S
EXECUCIÓ
2019
2020
2021
PT 2.1.1. Tiquet conjunt de visita per a tots els
2022
equipaments vinculats al port
2023
2024
2025
2019
2020
2021
PT 2.1. Potenciar i promoure PT 2.1.2. Circuit per a vianants pel port
2022
al municipi el turisme nàutic i
2023
relacionat amb la mar
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
PT 2.1.3. Potenciar el port mitjançant les regates 2021
2022
2023
2024
2025
TÀCTIQUES

ACCIONS

AGENTS IMPLICATS

Ajuntament de Maó (R)
Ajuntament des Castell (R)
Autoritat Portuària de Balears (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)

Ajuntament de Maó (R)
Club Marítim de Maó
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PRODUCTE TURÍSTIC
Objectiu: Crear una cartera atractiva de línies de producte turístic, adaptada a les característiques del municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

PT 2.1.4. Potenciar el turisme de creuers

PT 2.2.1. Col·laborar amb les proves esportives
organitzades per diferents entitats

PT 2.2. Apostar pel turisme
natural; en particular, pel
turisme actiu i l’ecoturisme

ANY/S
EXECUCIÓ
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

AGENTS IMPLICATS

Ajuntament de Maó (R)
Autoritat Portuària de Balears (R)
Representants del sector
Altres entitats relacionades amb creuers

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Associacions i entitats esportives

PT 2.2.2. Catàleg de camins rurals

2018
2019

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca

PT 2.2.3. Unificar rutes amb IDE Menorca

2018
2019

IDE Menorca (R)
Ajuntament de Maó (R)

PT 2.2.4. Fomentar el turisme d’esdeveniments

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament des Castell (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

51

Pla d’acció turística 2018-2025
Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025

QUALITAT TURÍSTICA
Objectiu: Que la qualitat sigui un valor del municipi, com a destinació turística, en tots els àmbits
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS

QT 1. Disposar d’uns
serveis turístics de
qualitat

2018
2019
2020
QT 1.1. Obtenir certificacions
2021
que assegurin la qualitat de la QT 1.1.1. Promoure la certificació SICTED
2022
destinació
2023
2024
2025
2019
2020
2021
PT 1.2.1. Unificar els criteris de senyalització
2022
2023
2024
2025
QT 1.2. Disposar d’una
Anterior
senyalística de qualitat
2018
2019
2020
PT 1.2.2. Unificar la imatge dels mercats ambulants
2021
i temàtics del municipi
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca (SICTED)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Consell Insular de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
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QUALITAT TURÍSTICA
Objectiu: Que la qualitat sigui un valor del municipi, com a destinació turística, en tots els àmbits
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

PT 1.2.3. Senyalització de lavabos públics

PT 1.2.4. Senyalització de zones confrontants amb
el centre històric

QT 2.1.1. Instal·lar nous lavabos públics a zones
d’elevada afluència turística
QT 2. Millorar i ampliar QT 2.1. Ampliar serveis
els serveis turístics
turístics
QT 2.1.2. Promoure un servei de consigna a una
ubicació cèntrica de la ciutat

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)

Ajuntament de Maó (R)

Consell Insular de Menorca (R)
Ajuntament de Maó
Sector privat
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QUALITAT TURÍSTICA
Objectiu: Que la qualitat sigui un valor del municipi, com a destinació turística, en tots els àmbits
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

QT 2.1.3. Zones amb wifi

QT 2.1.4. Actuacions de manteniment i
condicionament dels lavabos de l’estació
d’autobusos de Maó

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca
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INFRAESTRUCTURES, TRANSPORT I ACCESSIBILITAT
Objectiu: Oferir a la gent que ens visita unes infraestructures i transports de qualitat, accessibles per a tothom
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

ITA 1.1.1. Augmentar punts i activitats turístiques
accessibles per a gent amb necessitats especials

ITA 1. Millorar
l’accessibilitat al municipi

ITA 1.1. Millorar
l’accessibilitat

ITA 1.1.2. Mantenir la platja des Grau adaptada
per a la gent amb necessitats especials

ITA 1.1.3. Augmentar el nombre de taxis adaptats

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Associació del Taxi de Maó
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INFRAESTRUCTURES, TRANSPORT I ACCESSIBILITAT
Objectiu: Oferir a la gent que ens visita unes infraestructures i transports de qualitat, accessibles per a tothom
ESTRATÈGIES

ITA 2. Millorar les
infraestructures i serveis
associats al port

TÀCTIQUES

ACCIONS

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS

ITA 1.1.4. Millorar l’accessibilitat en l’espai i via
pública

Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)

ITA 2.1.1. Crear una nova connexió vertical portciutat mitjançant un ascensor, des del parc
Rochina fins al Claustre del Carme

2018
2019

Ajuntament de Maó (R)
Autoritat Portuària de Balears

ITA 2.1.2. Estudiar noves connexions verticals
port-ciutat (elevador...)

Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Autoritat Portuària de Balears

ITA 2.1.3. Promoure un servei de consigna al port
de Maó

2019
2020

Ajuntament de Maó (R)
Autoritat Portuària de Balears
Sector privat

ITA 2.1.4. Promoure iniciatives de mobilitat dins el
port de Maó

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Autoritat Portuària de Balears
Consell Insular de Menorca

ITA 2.1. Augmentar les
infraestructures per valoritzar
la façana litoral del municipi
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INFRAESTRUCTURES, TRANSPORT I ACCESSIBILITAT
Objectiu: Oferir a la gent que ens visita unes infraestructures i transports de qualitat, accessibles per a tothom
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

ITA 3.1.1. Millorar zones i entorns turístics

ITA 3. Millorar les
condicions del medi urbà

ITA 3.1. Millorar els espais
públics

ITA 3.1.2. Millora i manteniment de façanes

ITA 3.1.3. Apadrinament de rotondes i jardins

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)

Ajuntament de Maó (R)

Ajuntament de Maó (R)
Empreses i entitats del municipi
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INFRAESTRUCTURES, TRANSPORT I ACCESSIBILITAT
Objectiu: Oferir a la gent que ens visita unes infraestructures i transports de qualitat, accessibles per a tothom
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS

ITA 3.1.4. Urbanització de la zona de Cala Figuera

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Autoritat Portuària
Sector privat

ITA 4.1.1. Llicències de taxis temporals

2019
2020
2021

Ajuntament de Maó (R)
Agrupació de taxis de Maó (R)
Radio Taxi Menorca (R)
Consell Insular de Menorca

ITA 4.1.2. Tren turístic

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Empresa concessionària del servei

ITA 4. Millorar la mobilitat ITA 4.1. Millorar la mobilitat
al municipi
en temporada alta
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PROMOCIÓ I INFORMACIÓ TURÍSTICA
Objectiu: Promocionar i millorar la informació turística sobre el municipi
ESTRATÈGIES

PI 1. Oferir una
informació turística de
qualitat

TÀCTIQUES

PI 1.1. Millorar la informació
turística

ACCIONS

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS

PI 1.1.1. Conveni de col·laboració amb la Fundació
Foment del Turisme de Menorca

2018
2019

2018
2019
2020
PI 1.1.2. Millorar i homogeneïtzar la informació que 2021
ofereixen les oficines d’informació turística
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
PI 1.1.3. Augmentar els punts d’informació turística
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
PI 1.1.4. Millorar la informació turística de la web
2021
municipal
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Consell Insular de Menorca

Ajuntament de Maó (R)

59

Pla d’acció turística 2018-2025
Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025

PROMOCIÓ I INFORMACIÓ TURÍSTICA
Objectiu: Promocionar i millorar la informació turística sobre el municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

PI 1.1.5. Informar la gent que ens visita durant les
festes patronals

PI 1.1.6. Ampliar el calendari d’atenció a les
oficines d’informació turística

PI 2. Promocionar el
municipi a través
d’iniciatives i activitats
locals

PI 2.1. Donar visibilitat al
municipi mitjançant
esdeveniments i activitats

PI 2.1.1. Dia del Llibre

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Consell Insular de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Associacions i entitats
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PROMOCIÓ I INFORMACIÓ TURÍSTICA
Objectiu: Promocionar i millorar la informació turística sobre el municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

PI 2.1.2. Jornades Britàniques

PI 2.1.3. Maó + Flors

PI 2.1.4. Setmana de l’Òpera

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Associacions i entitats

Ajuntament de Maó (R)
Associacions i entitats

Ajuntament de Maó (R)
Teatre principal de Maó
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PROMOCIÓ I INFORMACIÓ TURÍSTICA
Objectiu: Promocionar i millorar la informació turística sobre el municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

PI 2.1.5. Sant Joan

PI 2.1.6. Sant Pere

2.1.7. Processó de la Mare de Déu del Carme

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Associacions i entitats

Ajuntament de Maó (R)

Ajuntament de Maó (R)
Confraria de Pescadors de Maó
Amics de la Mar de Menorca
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SOCIETAT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu: Convertir el turisme en un element dinamitzador de l’economia i la societat del municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

SFO 1.1. Promoure els
certificats de professionalitat
relacionats amb el sector
turístic

SFO 1. Millorar la
formació de
professionals en l’àmbit
turístic

SFO 1.2. Realitzar cursos
específics

SFO 2. Assegurar una
bona convivència entre
residents i turistes

SFO 2.1. Disposar d’eines que
permetin valorar la

ACCIONS

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS

2019
2020
SFO 1.1.1. Nous certificats de professionalitat
2021
relacionats amb la formació ocupacional del sector 2022
turístic
2023
2024
2025
SFO 1.1.2. Programar l’execució del certificat de
2018
professionalitat “Promoció turística i informació al 2019
visitant”
2020
2018
2019
2020
2021
SFO 1.2.1. Formació SICTED
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
SFO 1.2.2. Formació d’atenció al visitant/client
2022
2023
2024
2025
2018
SFO 2.1.1. Realitzar una enquesta a residents sobre
2021
la seva percepció sobre el turisme al municipi
2024

Ajuntament de Maó (R)
Govern de les Illes Balears - SOIB

Ajuntament de Maó (R)
Govern de les Illes Balears - SOIB

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca
Empreses del sector turístic i comercial

Ajuntament de Maó (R)
Associació del Taxi de Maó

Ajuntament de Maó (R)
Ciutadania
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SOCIETAT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Objectiu: Convertir el turisme en un element dinamitzador de l’economia i la societat del municipi
ESTRATÈGIES

TÀCTIQUES

ACCIONS

convivència entre residents i
turistes

SFO 2.1.2. Aplicació per a incidències

SFO 2.1.3. Consulta de denúncies i/o instàncies
relacionades amb el turisme

ANY/S EXECUCIÓ AGENTS IMPLICATS
Anterior
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ajuntament de Maó (R)
Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ajuntament de Maó (R)
Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Portuària

64

Pla d’acció turística 2018-2025
Pla de desenvolupament turístic de Maó 2018-2025

5. CONCLUSIONS

El Pla d’acció turística de Maó estableix el camí a seguir per consolidar el model turístic i per
planificar i gestionar el turisme al municipi, dins el seu marc competencial i en sintonia amb el
Pla de desenvolupament turístic de Menorca.
El model turístic de Maó se centrarà, principalment, en el turisme relacionat amb la naturalesa,
la cultura, l’esport i l’oci; incrementarà les campanyes informatives i de conscienciació sobre un
turisme responsable, per aconseguir l’equilibri entre desenvolupament turístic, sostenibilitat de
recursos naturals i convivència.
L’estratègia turística del municipi es basarà en treballar coordinadament amb el Consell Insular
de Menorca, la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la resta d’agents econòmics del
sector, per assegurar una oferta diversa i de qualitat.
Tanmateix, la millora del servei a les oficines d’informació turística (OIT) del municipi també
haurà de ser permanent, en relació amb la formació del personal, l’adequació d’oficines, la
ubicació i ampliació d’horaris i les freqüències d’atenció.
El Pla es construeix a partir d’un objectiu general per a cada un dels 6 eixos d’actuació, seguit de
la definició d’estratègies, tàctiques i accions per acomplir-los.
Per assolir els objectius fixats anteriorment resulta imprescindible la implicació i col·laboració
de tots els agents involucrats en el desenvolupament turístic del municipi, tant el sector públic
(Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, ajuntaments, altres entitats públiques),
com el sector privat (empreses i emprenedors, associacions d’empresaris, etc.), així com la
societat en general (associacions i entitats locals, ciutadania, etc.). Per tant, és imprescindible
que tots els agents tenguin aquest document com una referència a l’hora de treballar i
col·laborar conjuntament en benefici del turisme i de tota la ciutadania.
El Pla d’acció turística de Maó es revisarà biennalment, per poder avaluar-ne el grau d’execució
i l’efectivitat de les accions definides; i, també, si escau, per possibilitar d’incorporar-ne de
noves.
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