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1993  És declarat bé d’interès cultural. 
   
2015  Traspàs al Consell Insular de Menorca. 
 
2016 juny Elaboració del Full de ruta per part de la Comissió. 
 
2016 novembre  Proposta de Pla d’usos i estudi de viabilitat 
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El Llatzeret de Maó 
Pla d'usos i estudi de viabilitat de les instal·lacions 

 Història del Llatzeret de Maó 
  
 Estat de la qüestió del Llatzeret  
 
 El context del Pla estratègic del Port de Maó 
 
 Anàlisi d’experiències similars (Vigo i Venècia) 
  
 Usos generals del complex 
 
 Propostes concretes d’usos per àmbits 
  
 Un equipament plenament sostenible 
  
 Estudi de viabilitat i propostes de gestió 
 
 Calendari d’actuacions i prioritats 
  
 Documents que cal generar en els propers mesos 
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Estat de la qüestió del Llatzeret de Maó 

- Parcel·la de 5,9 ha 
 
- Ús continuat fins l’actualitat: per tant, bon estat de les edificacions. 
 
- Conservació de l’arquitectura gràcies a la seva protecció patrimonial. 
 

- Usos actuals: Escola de Salut Pública i visites guiades. 
 
La nova proposta d’usos aprofundeix en la filosofia dels usos descrits. 
 
El Llatzeret del segle XXI requereix: 
 
- Transformació de l’equipament. 

 
- Consolidació de certes estructures en perill de col·lapse. 

 
- Dotar les instal·lacions de funcions. 

 
- Campanya de comunicació per convertir-se en punt de referència de 

Menorca. 
 

OBJECTIU: 
 POSAR EN MARXA EL LLATZERET AMB PROJECTES INNOVADORS  

I D’ALT PES ESTRATÈGIC PER A MENORCA 
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Usos generals del Llatzeret de Maó 

Definició del caràcter del Llatzeret 
 

El Llatzeret és un lloc màgic, d’una gran força i personalitat.  
 

És un espai idoni per a organitzar activitats i serveis molt diversos. 
 
 

Els valors que defineixen el nou Llatzeret són: 
 

Una illa dins d’una illa 
 

Un espai de salut i de benestar 
 

Un espai sostenible 
 

Un espai de treball 
 

Un espai per a tothom 
 

Un projecte de col·laboració públic-privat 
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Usos generals proposat pel Llatzeret de Maó 

Els usos generals previstos són: 
 
 
- Formació 
 
- Recerca 

 
- Hotel 
 
- Oferta cultural 
 
- Oferta recreativa i de lleure 

 
 

Cal destacar la funció de formació i recerca que connecta amb la possibilitat  
de convertir progressivament l’economia menorquina amb una economia 
menys depenent del turisme, tot incorporant elements que dinamitzin  

el sector de la innovació i les tecnologies aplicades. 
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Propostes concretes 

Formació i recerca 
 
Centre per a la formació especialitzada i com 
extensió universitària en les següents àrees de 
coneixement, que es consideren estratègiques per 
Menorca : 
 
 
- Ciències de la salut, concretament salut i 

societat 
 
- Sostenibilitat i gestió de l’entorn 
 
- Arqueologia mediterrània 
 
- Turisme i Hostaleria 
 
- Ciències del mar 
 
 
Superficie dedicada: 3.000 m2 + espais destinats a 
recerca i laboratoris + residència per estudiants i 
personal docent (200 persones). 
 
A més de 150 m2 destinats a oficines i altres 
iniciatives de formació. 
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Propostes concretes 

Formació i recerca 
 

Per dur a terme aquesta proposta caldrà establir contactes 
amb les següents institucions: 
 
- Universitat de les Illes Baleares 
 
- Institut Menorquí d’Estudis 
 
- Universitat Politècnica de Catalunya 
 
- Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
 
- Unió per la Mediterrània 
 
- Institut d’Estudis Mediterranis 
 
- Centre Oceanogràfic de les Balears 
 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
 
- Universitat Pompeu Fabra 
 
- Universitat de Barcelona 
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Formació i recerca 
 
Com a iniciatives concretes a curt termini, es proposa: 
 
 Consolidar i ampliar l’oferta de l’Escola de Salut Pública. 

 
 Organitzar una trobada l’any 2017 sobre arquitectura i sostenibilitat. 

 
 Organitzar un curs d’alt nivell sobre canvi climàtic, fonts energètiques i insularitat. 

 
 Organitzar cursos de formació d’hostaleria per al desembre de 2017. 

 
 Organitzar un curs amb l’Estació Jaume Ferrer del Centre Oceanogràfic de les Balears. 

 
També es proposa que el Llatzeret sigui la seu de congressos i reunions especialitzades 
organitzades per tercers. 
 

 

Propostes concretes 
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Turisme i hostatgeria 
 
Hotel 
 
• Ocupació de l’edifici principal en forma de “U”. 

 
• Model d’hotel de luxe de petit format (Small Luxury 

Hotels of the World): amb valors com tranquilitat, 
natura, wellness,.. 
 

• Hotel ambientat en la Mediterrània, Menorca i el 
port de Maó. 

 
• Gestió mitjancant una concessió que inclogui 

inversióinicial i explotació del negoci. 
 

• Disposarà d’una zona exclusiva amb piscina i zones 
exteriors de jardí i restaurant. 
 

• La inversió es xifra en 3,5 milions d’euros. 
 

Propostes concretes 
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Turisme i hostatgeria 
 
Altres activitats turístiques 
 
Moltes de les activitats proposades poden interessar al 
públic turístic, com ara: 
 
- Les visites guiades al complex. 
 
- La visita al centre d’interpretació del complex. 
 
- Visites guiades en barca al port de Maó. 
 
- Tast de cuina menorquina. 
 
- Assistència a concerts i altres activitats culturals. 

 
 

 
 

Propostes concretes 

El Llatzeret de Maó 
Pla d'usos i estudi de viabilitat de les instal·lacions 



Art i Cultura 
 
Programació artística 

 
El Llatzeret és un espai idoni per l’organització 
d’activitats artistístiques i culturals dirigides a la població 
local i a vistants forans. 
 
Els espais exteriors i alguns interiors són molt apropiats 
per organitzar o llogar: 
 
- Workshops i estades per artistes (*). 
 
- Programació pròpia d’espectacles de format mitjà a 

l’aire lliure (concerts, teatre,..). 
 

- Programació pròpia de debats i conferències en 
recintes tancats. 
 

- Festival de músiques de la Mediterrània, que es pot 
acompanyar de debats i altres actes culturals. 

 
 
(*). L’associació Pulsar Menorca hi està molt interessada. 

 

Propostes concretes 
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Art i Cultura 
 
Itineraris i visites  guiades 

 
Es proposa reforçar l’organització d’itineraris i visites guiades i 
recuperar alguns edificis del complex per a un ús patrimonial. 
 
Una primera proposta ampliable es basaria en: 
 
- Visites guiades al complex del Llatzeret, que inclouen el 

centre d’interpretació. 
 
- Visites guiades que culminen amb un tast de cuina 

menorquina al restaurant. 
 
- Visites teatralitzades sobre la història del Llatzeret i del port 

de Maó. 
 
- Visites per a escolars amb activitats didàctiques incloses. 
 
- Itineraris guiats pel port de Maó amb una barca i amb la visita 

de llocs emblemàtics del port. 

Propostes concretes 
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Art i Cultura 
 
Centre d’interpretació i botiga 

 
Superficie: 477 m2. 
 
Funcions:  
 
- Explicar la història de la institució, la seva 

singularitat arquitectònica a la Mediterrània  a 
partir dels objectes de l’actual museu i d’altres 
recursos museogràfics. 
 

- Espai d’exposició on es mostrin els projectes que 
es porten a terme al complex. 
 

- Botiga per a la comercialització de productes 
diversos (records, productes de l’horta del 
Llatzeret o objectes fabricats a partir de material 
reciclat del complex, entre d’altres). 

 

Propostes concretes 
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Lleure 
 
- Restauració del bar de l’embarcador de ponent i de la piscina 

annexa. 
 

- Complex de talassoteràpia i spa (gestionat mitjançant una 
concessió). 
 
El podrien utilitzar els menorquins i les menorquines, els 
turistes, els clients de l’hotel o altres usuaris del complex.  
 

  Comptaria amb les següents instal·lacions, envoltades de jardins: 
 

• Piscina coberta 
• Piscina a l’aire lliure 
• Sales de massatges 
• Sauna 
• Espai de relaxació 
• Vestidors 
• Recepció 
• Espais per a tractaments diversos 
 
Els tractaments es poden combinar amb aromateràpia a 
partir de plantes autòctones de l’illa. 

 

Propostes concretes 
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Instal·lacions i serveis comuns 
 
- Restaurant i cafeteria (en règim de concessió). 
 
- Recepció general (120 m2). 
 
- Àrea de manteniment i serveis generals (700 m2). 
 
- Horts i fruiters (2.880 m2): conreu de productes 

autòctons que s’utilitzaran al restaurant o es 
posaran a la venda a la botiga.  

 
- Espais de lloguer per a la celebració 

d’esdeveniments (3.000 m2): destinats a 
esdeveniments o convencions a l’exterior (amb 
carpes), però també està previst el lloguer 
d’espais interiors. 

 
- Instal·lacions especials i necessàries: xarxa 

elèctrica, wifi, plaques fotovoltaiques, màquines 
compactadores de paper i plàstic, sistema de 
rec per degoteig.  

 

Propostes concretes 
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Sistema de governança 
 
El Llatzeret és una propietat pública gestionada pel Consell Insular de Menorca. 
 
El millor instrument per a la seva governança és la creació d’un CONSORCI en el que 
participin: 
 
- El Consell Insular de Menorca 
- El Govern de les Illes Balears 
- El Govern d’Espanya 
- La Universitat de Les Illes Balears 
- Altres institucions que puguin implicar-se de manera permanent. 
 
Aquest instrument garanteix: 
 
- Una gestió eficaç. 
- Una estructura organitzativa mínima i versàtil (direcció, gerència i p`lantilla reduïda) 
- Un sistema àgil de contractes de prestació de serveis i concessions. 

 
El Consorci també podrà comptar amb la participació d’altres institucions públiques o 
privades mitjançant comissions de caràcter consultiu. 
 

Estudi de viabilitat i propostes de gestió 
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El Llatzeret, però, no es pot autofinançar.  
 
Cal que les institucions implicades hi destinin part del seu pressupost de manera 
permanent. 
 
S’ha realitzat una estimació de la inversió necessària. 

Estudi de viabilitat i propostes de gestió 
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Estudi de viabilitat i propostes de gestió 
Valoració de les inversions 

  Destinació / Ús m² Plantes m² total  €/m²   total parcial  €   Total €  

Inversions de tercers 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
HOTEL             

Hotel 1.356 2 2.712       2.400.000,00 €    

Serveis 431 2 862  1.200,00 €      1.034.400,00 €    

Total hotel           
       

3.434.400,00 €  

Residència estudiants 439 4 1.756     950,00 €      1.668.200,00 €  
       

1.668.200,00 €  

Talassoteràpia 270 3 810  1.800,00 €      1.458.000,00 €  
       

1.458.000,00 €  

Cuina / Menjador / bar cafeteria 793 1 793     500,00 €  
       396.500,00 

€    

Cafeteria piscina 250 1 250     800,00 €  
       200.000,00 

€  

Total serveis hostaleria           
          

596.500,00 €  

Total inv. Tercers             
       

7.157.100,00 €  

Inversions pròpies 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
RESTA ESPAIS             

Aules i Seminaris 793 3 2.379     700,00 €      1.665.300,00 €    

Aules i Seminaris 477 1 477     900,00 €  
       429.300,00 

€    

Total aules i seminaris           
       

2.094.600,00 €  

Laboratoris i espais de treball 640 3 1.920     950,00 €      1.824.000,00 €    

Laboratoris i espais de treball  
molt deteriorats 640 2 1.280  1.200,00 €      1.536.000,00 €    

Total espais de treball           
       

3.360.000,00 €  

Museu 477 1 477  1.700,00 €  
       810.900,00 

€  
          

810.900,00 €  

Exteriors             1.500.000,00 €  
       

1.500.000,00 €  

Instal·lacions especials             1.500.000,00 €  
       

1.500.000,00 €  

Total inversions pròpies             
       

9.265.500,00 €  

  INVERSIO TOTAL            16.422.600,00 €  

  



Estudi de viabilitat i propostes de gestió 
Valoració de les inversions 

  Destinació / Ús m² Plantes m² total  €/m²   total parcial  €   Total €  

Inversions de tercers 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
HOTEL             

Hotel 1.356 2 2.712       2.400.000,00 €    

Serveis 431 2 862  1.200,00 €      1.034.400,00 €    

Total hotel           
       

3.434.400,00 €  

Residència estudiants 439 4 1.756     950,00 €      1.668.200,00 €  
       

1.668.200,00 €  

Talassoteràpia 270 3 810  1.800,00 €      1.458.000,00 €  
       

1.458.000,00 €  

Cuina / Menjador / bar cafeteria 793 1 793     500,00 €  
       396.500,00 

€    

Cafeteria piscina 250 1 250     800,00 €  
       200.000,00 

€  

Total serveis hostaleria           
          

596.500,00 €  

Total inv. Tercers             
       

7.157.100,00 €  

Inversions pròpies 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
RESTA ESPAIS             

Aules i Seminaris 793 3 2.379     700,00 €      1.665.300,00 €    

Aules i Seminaris 477 1 477     900,00 €  
       429.300,00 

€    

Total aules i seminaris           
       

2.094.600,00 €  

Laboratoris i espais de treball 640 3 1.920     950,00 €      1.824.000,00 €    

Laboratoris i espais de treball  
molt deteriorats 640 2 1.280  1.200,00 €      1.536.000,00 €    

Total espais de treball           
       

3.360.000,00 €  

Museu 477 1 477  1.700,00 €  
       810.900,00 

€  
          

810.900,00 €  

Exteriors             1.500.000,00 €  
       

1.500.000,00 €  

Instal·lacions especials             1.500.000,00 €  
       

1.500.000,00 €  

Total inversions pròpies             
       

9.265.500,00 €  

  INVERSIO TOTAL            16.422.600,00 €  

  



Estudi de viabilitat i propostes de gestió 
Valoració de despeses i ingressos 

Any 1         Any 2         

 Conceptes  Despesa total  
 Ingressos 
 associats  

Total ingressos 
associats 

% 
autofinanç.  Conceptes 

 Despesa 
total  

 Ingressos 
 associats  

Total ingressos 
associats 

% 
autofinanç. 

Personal       208.950,00 €        Personal 
        

274.990,00 €        
 

Funcionament ordinari        319.000,00 €           10.800,00 €    Funcionament ordinari  394.000,00 €    21.600,00 €    

Contractes de prestació de  
serveis amb ingressos  associats         35.000,00 €           46.116,00 €    

Contractes prestació serveis 
amb ingressos associats 80.000,00 €    72.500,00 €    

 
Concessions            30.000,00 €    Concessions     52.000,00 €    

 
Lloguers d'espais 8.785,00 €         125.500,00 €    Lloguers d'espais 12.460,00 €    178.000,00 €    

Total autofinançament 
          212.416,00 €  37% Total autofinançament     324.100,00 €  43% 
 

Aportacions AAPP          554.582,95 €    Aportacions AAPP     662.461,50 €    
 

TOTAL       571.735,00 €         766.998,95 €    TOTAL 761.450,00 €    986.561,50 €    

Any 3         Any 4         

 Conceptes  Despesa total  
 Ingressos 
 associats  

Total ingressos 
associats 

% 
autofinanç.  Conceptes 

 Despesa 
total  

 Ingressos 
 associats  

Total ingressos 
associats 

% 
autofinanç. 

 
Personal  308.000,00 €        Personal 308.000,00 €        

 
Funcionament ordinari        424.000,00 €           30.000,00 €    Funcionament ordinari  424.000,00 €    33.000,00 €    

Contractes prestació serveis amb 
ingressos  associats         90.000,00 €           85.676,00 €    

Contractes prestació serveis 
amb ingressos  associats  90.000,00 €    90.068,00 €    

 
Concessions            82.000,00 €    Concessions       88.000,00 €    

 
Lloguers d'espais         14.875,00 €         212.500,00 €    Lloguers d'espais   14.875,00 €     212.500,00 €    

 
Total autofinançament          410.176,00 €  49% Total autofinançament     423.568,00 €  51% 

 
Aportacions AAPP          686.237,50 €    Aportacions AAPP     702.975,00 €    

 
TOTAL       836.875,00 €      1.096.413,50 €    TOTAL 836.875,00 €    1.126.543,00 €    



Estudi de viabilitat i propostes de gestió 
Valoració dels ingressos 

Any 1 Any 2 
    Total ingressos     Total ingressos 

Visitants museu  17.600,00 € Visitants museu  17.600,00 € 

Total ingressos entrades museu     17.600,00 €      Total ingressos entrades museu   17.600,00 €      

Visites guiades      46.116,00 € Visites guiades      54.900,00 € 

Juny-setembre (2 visites diàries)  35.136,00 €   Juny-setembre (2 visites diàries)  43.920,00 €   

Oct-Nov i Abr-Maig (1 visita diària)  10.980,00 €   Oct-Nov i Abr-Maig (1 visita diària)  10.980,00 €   

Esdeveniments       95.000,00 € Esdeveniments    120.000,00 € 

De format petit     30.000,00 €    De format petit   30.000,00 €    

De format mitjà     25.000,00 €    De format mitjà   50.000,00 €    

De format gran     40.000,00 €    De format gran   40.000,00 €    

Cinema / TV / publicitat          22.500,00 €  Cinema / TV / publicitat    30.000,00 € 

Activitats de tercers    8.000,00 € Activitats de tercers    28.000,00 € 

Activitats pròpies    10.800,00 € Activitats pròpies      21.600,00 € 

Cànons          30.000,00 €  Cànons       52.000,00 €  

TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS        212.416,00 €  TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS     324.100,00 €  

Any 3 Any 4 
    Total ingressos     Total ingressos 

Visitants museu    17.600,00 € Visitants museu       17.600,00 €  

Total ingressos entrades museu     17.600,00 €        Total ingressos entrades museu   17.600,00 €    

Visites guiades    68.076,00 € Visites guiades    72.468,00 € 

Juny-setembre (2 visites diàries)     52.704,00 €   Juny-setembre (2 visites diàries)  57.096,00 €   

Oct-Nov i Abr-Maig (1 visita diària)     15.372,00 €   Oct-Nov i Abr-Maig (1 visita diària)  15.372,00 €   

Esdeveniments    135.000,00 € Esdeveniments    135.000,00 € 

De format petit     45.000,00 €    De format petit   45.000,00 €    

De format mitjà     50.000,00 €    De format mitjà   50.000,00 €    

De format gran     40.000,00 €    De format gran   40.000,00 €    

Cinema / TV / publicitat          37.500,00 €  Cinema / TV / publicitat    37.500,00 € 

Activitats de tercers      40.000,00 € Activitats de tercers    40.000,00 € 

Activitats pròpies    30.000,00 € Activitats pròpies    33.000,00 € 

Cànons          82.000,00 €  Cànons       88.000,00 €  

TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS        410.176,00 €  TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS     423.568,00 €  



Calendari d’actuacions i prioritats 
  2017 2018 2019 2020 

  1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr 

Arranjament bar i piscina entrada                                 

Elaboració projecte centre d’interpretació                                 

Arranjament edifici centre interpretació                                 

Execució projecte Centre interpretació                                 

Organització de visites guiades                                 

Procediment legal per a la concessió hotel                                 

Organització activitats culturals                                 

Escola de salut pública                                 

Constitució del Consorci                                 

Concessió del bar i cafeteria restaurant                                 

Arranjament d’aules i seminaris                                 

Arranjament de laboratoris i espais de treball                                 

Concessió i arranjament de Talassoteràpia                                 

Arranjament d’exteriors                                 

Instal·lacions especials                                 

Lloguers d’espais                                 

Cursos, congressos i seminaris diversos                                 

Arranjament i concessió de residència estudiants                                 

Pla director d’arquitectura                                 

Estudi jurídic i econòmic                                 
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Documents que cal generar en els propers mesos 

Per tal d’avançar en el projecte cal sotmetre a aprovació el Pla d’usos i tot seguit 
iniciar els encàrrecs per a la realització de diversos documents fonamentals per a 
prendre les decisions pertinents. 
 
S’apunten els encàrrecs que ens semblen prioritaris: 
 
- Projecte museològic i museogràfic del centre d’interpretació 
 
- Pla Director del conjunt del complex 
 
- Pla de gestió mediambiental 
 
- Estudi jurídic per a la implementació dels usos 
 
- Estudis arquitectònics concrets  

 
- Estudis econòmics concrets 

 
- Pla de promoció 
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Plànols 
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