CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Pis

FITXA Nº:

JA 108

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

Coordenades UTM: 357958 / 4313156
358203 / 4313345

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la - . Sa Creu
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú i forestal
Ús actual: Agrari / forestal
L’Entorn: A uns 3 Km de distància del poble de San Rafel, cap a l’oest, prenent el camí dels Gaspars, se
situa el jaciment sobre un pujol a l’oest del puig de Beniferri, cobert pel bosc de pinars i brolla. Al peu del
vessant est es troba la finca de can Pis entre feixes destinades al conreu de secà.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Santuari. Necròpolis Època: Tardo-púnica /
Cronologia: S. III aC - S. I dC
Assentament/Habitació
Romà alt imperial
Descripció: Jaciment en el qual es diferenciaren dos àrees. La primera, localitzada al cim del turó,
conserva una sèrie de murs que defineixen a una edificació segurament de planta rectangular, que
s’interpretà com a un presumpte santuari d’època púnica. L’edifici fou excavat a principis del S. XX, on es
van trobar una sèrie de figuretes votives de terracuita datables als S. III-II aC.
La segona àrea s’ubica al peu del vessant nord-est de pujol, a prop de la finca de can Pis. En aquest lloc
s’identificaren les restes d’uns murs molt arrasats i abundant ceràmica d’època púnica tardana i romana,
que podrien correspondre a les restes d’un possible hàbitat caràcter rural. En aquesta mateixa zona també
es trobaren alguns talls artificials a la roca de planta rectangular que podrien tractar-se de fosses o
d’hipogeus. A la Carta Arqueològica també s’esmenten retalls de planta circular que provablement
correspondrien a sitjes per a l’emmagatzematge del gra.
Durant la inspecció recent del jaciment es localitzà l’àrea que ocuparia el santuari, però no ha estat possible
documentar les restes de l’habitat i les estructures tallades a la roca.
Estat actual: Regular, les restes de l’edifici del presumpte santuari estan abandonades, manca de
manteniment, la vegetació arbustiva i la terra cobreixen la major part dels murs. L’hàbitat sembla arrasat i
les estructures excavades a la roca poden estar amagades per la vegetació natural.
Intervencions: Jaciment excavat per la Societat Arqueològica Ebusitana en 1905, baix la direcció d’Artur
Pérez-Cabreo. El 1984 es realitzà una altra campanya d’excavacions a càrrec del Dr. Joan Ramon Torres.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Per referències bibliogràfiques es coneix que el jaciment fou parcialment excavat a principis del S. XX per la
Societat Arqueològica Ebusitana, realitzant-se la troballa de les terracotes votives femenines suposadament
al lloc on es situaria el santuari. Ambdues àrees foren investigades als anys vuitanta de la mateixa centúria i
publicades als treballs de J. Ramon Torres.
Bibliografia: Pérez Cabrero, A. (1909). Roman Calvet (1906). Ramon, J. (1985).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E V- 1
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Les estructures arqueològiques hi documentades.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment i de les restes conservades.
preferents
IA: Restauració, conservació i consolidació de estructures arqueològiques hi
i admissibles:
conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge general del jaciment al cim del pujol.
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Àmbit del presumpte santuari totalment cobert per la vegetació.

Restes d’un mur del santuari.

Estructura tallada a la roca que podria correspondre a un hipogeu.
Fotografia extreta de la Carta arqueològica, jaciment E V-1.
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planimetria de l’estructura tallada a la roca.
Font: Fitxa E V-1 de la Carta Arqueològica. Consell Insular d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Casa pagesa de la finca on s’ubica el jaciment dins del catàleg (Fitxa Catàleg RAF- 42 ED).
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Sa Bassa Roja 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 109

Coordenades UTM: 359301 / 4315890

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 103. Sa Bassa Roja
Referència cadastral: 07046A022001030000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A l’oest de la carretera de St. Rafel a Sta. Agnès, just en el punt on el vial fa una corba que
travessa el torrent de sa Bassa Roja. Es tracta d’un altiplà elevat sobre el marge meridional del torrent cobert
per la vegetació natural i pins als costats d’un camí de terra que confina amb el tancat d’una finca situada al
sud del camí.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Púnica mitjana –
Cronologia: S. IV aC – S. II dC
Tardo-púnica / Romà alt imperial
Descripció: Segons consta a la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per la presència d’abundants
fragments ceràmics dispersos a la part elevada del terreny i pels bancals que descendeixen cap el solc del
torrent. També s’hi observaren restes de elements constructius reutilitzats als marges de pedra, com blocs de
pedra parcialment tallats. Aquests materials evidenciaven la possible instal·lació d’un assentament rural a
zona que, per la cronologia de les ceràmiques, abastaria un ampli període des del S. IV aC. fins al menys el
S. II dC.
Tipologia: Assentament/Habitació

Durant la recent inspecció del terreny les troballes de materials ceràmics han estat pràcticament inexistents.
Estat actual: Es tracta d’una zona transformada per la construcció casa de la finca a la part meridional del
torrent i de l’altiplà, que se’n va edificar amb posterioritat a l’any 1990. Recuperació del conreu als camps de
la finca. La vora del torrent es troba coberta per la vegetació arbustiva i pins. Les obres realitzades a la zona
sense control arqueològic, han pogut afectar a la conservació de les restes arqueològiques que podrien
trobar-se a l’àrea.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 14

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general de la zona al costat meridional del torrent.
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Imatge actual dels camps de la finca.

Foto extreta de la fitxa de la carta Arqueològica, E V- 14.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Sa Bassa Roja 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 110

Coordenades UTM: 359649/ 4315299

Emplaçament/Adreça: Polígon 22 Parcel·la 107. Sa Creu
Referència cadastral: 07046A022001070000TI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A l’oest de la carretera de St. Rafel a Sta. Agnès, seguint el camí paral·lel al torrent d’en Cala.
Camps de cultiu de secà limítrofs al torrent que limiten amb una zona boscosa.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica / Romà alt imperial

Cronologia: S. I aC - I dC

Descripció: Es va localitzar a les feixes pròximes al solc del torrent, que limiten amb el bosc. Presència de
materials ceràmics dispersos en la superfície dels camps pròxims al torrent, la qual cosa fa suposar
l’existència d’un hàbitat antic en aquesta zona de caire agrícola.
Durant la inspecció recent del sector les troballes de materials ceràmics han estat molt escassos, tal volta
alterats per la continuada activitat agrícola. Malgrat això cal esmentar que la zona conserva tot un sistema de
regadiu tradicional amb sèquies i basses a la vora del torrent.

Estat actual: Camps llaurats sense conreu. Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la
integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 15

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar els elements etnològics conservats com són la sèquia i la bassa que formen part
de sistemes de regatge tradicionals de la zona.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general de l’àrea prospectada.
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Imatge de la sèquia a un costat de la feixa, al
desnivell entre aquesta i el torrent.

Bassa a un nivell inferior, abandonada a l’actualitat.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Pep Puig 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 111

Coordenades UTM: 359186/ 4315518

Emplaçament/Adreça: Polígon 22 Parcel·la 219. Sa Bassa Roja
Referència cadastral: 07046A022002190000TQ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A l’oest de la carretera de St. Rafel a Sta. Agnès, camps de cultiu al costat meridional del torrent
de sa Bassa Roja. Zona agrícola d’hàbitat dispers, destinada a l’arboricultura i al conreu de cereals.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica / Romà alt imperial

Cronologia: S. I aC - II dC

Descripció: Segons consta a la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà per la presència de materials
ceràmics dispersos en la superfície del terreny. Als amuntegaments de pedres, producte de la neteja dels
camps, es van identificar restes constructives com blocs de pedres tallades fora del seu context original, però
que són indicatius de l’existència d’un possible assentament a la zona de tipus rural. El material ceràmic
predominant es correspon al període entre els S. I aC. i II dC., encara que també es va enregistrar algun
fragment aïllat de la fase medieval islàmica.
Jaciment molt pròxim a Can Pep Puig 2 (JA 112), separats tan sols per una franja boscosa.

Estat actual: Camps llaurats i en labor, delimitats per un tacant de filferrada. Les feines agrícoles i l’acció de
l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 16

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de la finca des del tancat.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector, ja que actualment els camps es troben tancats i en conreu.
No obstant això es detecten canvis al lloc des de l’elaboració de la Carta arqueològica ja que a l’actualitat la
majoria dels camps de la zona estan en correu, els accessos es van trobar tancats, i inclòs hi ha feixes que
envaeixen camins que abans eren transitables.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Pep Puig 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 112

Coordenades UTM: 359029/4315582

Emplaçament/Adreça: Polígon 22 Parcel·la 95. Sa Bassa Roja
Referència cadastral: 07046A022000950000TQ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A l’oest de la carretera de St. Rafel a Sta. Agnès, camps de conreu situats al costat meridional
del torrent de sa Bassa Roja. Feixes de cultiu de secà a la vora d’un petit bosc.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial - baix imperial

Cronologia: S. II aC – III / IV dC

Descripció: Segons la informació recollida en la Carta Arqueològica el jaciment es va constatar per la
localització de fragments ceràmics en la superfície dels camps. Una bona part dels materials es concentraven
en un sector pròxim a un bosc, on també hi havia altres restes disperses com pedres de paredar, fragments
de paviments, escòries de forn i ceràmiques. Aquestes troballes són un indici de l’existència d’un assentament
rural a la zona amb un moment inicial a la fase tardo-púnica, cap a finals del S. II aC. amb una pervivència fins
al menys el baix imperi romà.
Jaciment situat a uns 100 m a l’oest de Can Pep Puig 1 (JA 111), separats tan sols per una franja de boscosa,
i a pocs metres al sud de Can Xumeu des Puig (JA 113).

Estat actual: Camps llaurats i en labor, delimitats per un tacant de filferrada. Les feines agrícoles i l’acció de
l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 17

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector, ja que actualment els camps es troben tancats i no es va
poder contactar amb el propietari de la finca. No obstant això es detecten canvis al lloc des de l’elaboració
de la Carta arqueològica ja que a l’actualitat la majoria dels camps de la zona estan en correu, els accessos
es van trobar tancats, i inclòs hi ha cultius que envaeixen camins que abans eren transitables.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 112

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Xumeu des Puig

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 113

Coordenades UTM: 358938/ 4315718

Emplaçament/Adreça: Polígon 22 Parcel·la 219. Sa Bassa Roja
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A022002190000TQ
Classe de sòl: Rústic Comú i forestal
Ús actual: Agrari / forestal
L’Entorn: A l’oest de la carretera de St. Rafel a Sta. Agnès, camps situats a la vora meridional del torrent de
sa Bassa Roja. Àrea entre el torrent i els camps de conreu, coberta per la vegetació arbustiva i alguns pins.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/Romà alt imperial

Cronologia: S. I aC – S. I dC

Descripció: Franja de terreny que confina amb el torrent on s’identificaren restes ceràmiques disperses,
encara que no molt abundants.
Àrea propera al nord dels jaciments documentats a Can Pep Puig (JA 111 i JA 112).

Estat actual: Terreny sense activitat agrícola, proper al torrent, cobert per pinars i brolla. L’acció de l’erosió
pot afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 113

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 18

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 113

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Jaume Cala

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 114

Coordenades UTM: 35990/ 4314949

Emplaçament/Adreça: Polígon 22 Parcel·la 120. Sa Creu
Referència cadastral: 07046A022001200000TW
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Zona a escassos quilòmetres al nord de la població de St. Rafel, situada al costat septentrional
del torrent d’en Cala, ramal del torrent de sa Bassa Roja cap al sud-est. Terreny pla sense conrear a
l’actualitat.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació
Necròpolis / fosses

Època: Romà alt imperial - baix imperial
Cronologia: S. I - III / IV dC
Medieval islàmica
Descripció: Segons la informació que consta a la Carta Arqueològica al lloc es van diferenciar dos àrees.
Una estaria a prop de la confluència de dos torrents, on es va enregistrar una major concentració de
fragments ceràmics, sense distingir-se estructures arqueològiques associades. L’altra àrea se situava a
l’extrem occidental del pla, a un sector inclinat cap al llit d’un canal secundari on s’identificà dues fosses
excavades a la roca que podrien formar part d’una necròpolis. La millor conservada era de planta rectangular
de 0,76 m de llarg per 0,47 m d’ample, de l’altra tan sols es va poder distingir una cantonada.
Durant la inspecció recent del terreny no es van trobar les estructures funeràries descrites. Es va prospectar el
terreny comprès entre el torrent d’en Cala al nord-est i un ramal secundari a l’oest. A prop de la confluència
d’ambdós canals aflorava el substrat rocós, on s’intuïa alguna estructura tallada a la roca i escassejaven les
troballes ceràmiques. Aquest sector estava alterat per l’obertura d’un camí que es dirigia cap a una bassa
situada a un nivell inferior. L’excavació del camí afectà a un mur que presentava en la seva fàbrica carreus de
pedra, localitzat al costat de la bassa. Les restes ceràmiques eren més evidents a l’esplanada de la part
oriental del ramal secundari, on també s’observaren alineacions de lloses de pedres ficades al terreny a la
vora d’un camí, i altres que semblaven configurar estructures.
Estat actual: Camps sense conreu, coberts per la vegetació espontània. Lloc freqüentat per a fer torrades.
Aquesta activitat incontrolada i l’acció de l’erosió poden afectar la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 114

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E VI- 7

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Sector afectat per l’obertura del camí cap a la bassa
on aflorava el substrat rocós.

Restes de carreus del mur afectat per l’obertura del
camí.

FITXA Nº: JA 114

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Vista general del terreny cap a l’est, on aparegueren
lloses de pedres ficades al sòl.

Alineació de lloses de pedres a la vora del camí cap
a la bassa.

Fosa excavada a la roca.
Fotografia extreta de la Carta arqueològica, jaciment E-VI 7

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Encara que es va supervisar l’àrea assenyalada al plànol de fitxa de la Carta Arqueològica, no es van trobar
les restes arqueològiques hi descrites. Per aquesta raó, en cas d’intervenir a la zona, es recomana la
consulta de la informació exposada en la fitxa corresponent de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 114

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Parra de Forca

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 115

Coordenades UTM: 363294/4314010

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 124. Forca
Referència cadastral: 07046A019001240000TG
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Camí Vell de St. Mateu des de Puig d’en Valls, passada sa Creu des Magres. Camps localitzats al
costat l’oest de la citada carretera, terreny escassament inclinat destinat al conreu de secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia:
Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana – Tardo-púnica/
Romà alt imperial – baix imperial

Cronologia: S. V aC – S. V dC

Descripció: Segons la informació recollida en la Carta Arqueològica el jaciment es va identificar per la
presència de nombrosos fragments ceràmics dispersos per la superfície del terreny. A les fàbriques dels murs
de feixes també s’observà la reutilització de materials com blocs de pedra de talla irregular, que podrien
procedir d’una construcció més antiga. Altres restes documentades foren retalls artificials a la superfície de la
roca sense aportar més dades al respecte. Pel que fa als materials, la majoria dels fragments es corresponien
a la fase tardo-púnica i inicis de la nostra era, també es van trobar alguns fragments aïllats de ceràmiques de
l’època islàmica. Aquestes restes poden ser indicatives de la instal·lació d’un assentament de tipus rural a la
zona.
Durant la recent inspecció del terreny es va poder comprovar l’existència de fragments ceràmics distribuïts
pels camps, però no es van trobar les estructures tallades a la roca, la densa vegetació que cobria el terreny
va dificultar en gran mesura la troballa de les restes.

Estat actual: Camps de conreu sense labor totalment coberts per la vegetació espontània. La recuperació de
les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 115

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E VI- 13

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Estat actual dels camps.

FITXA Nº: JA 115

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Retalls documentats a la superfície de la roca.
Fotografies extretes de la Carta arqueològica, jaciment E VI- 13

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 115

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Parra de Forca 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 116

Coordenades UTM: 363279/ 4314018

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 114. Forca
Referència cadastral: 07046A019001140000TZ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Camí Vell de St. Mateu des de Puig d’en Valls a l’oest, camps situats al costat septentrional de la
desviació que condueix al poble de St. Rafel. Feixes delimitades per murs de pedra en sec destinades al
conreu de secà.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana –
Tardo-púnica / Romà alt imperial

Cronologia: S. IV aC – S. I dC

Descripció: Jaciment localitzat per l’existència d’abundats fragments ceràmics en la superfície del terreny
majoritàriament corresponents al període antic encara que també s’hi trobaren ceràmiques de la fase
medieval islàmica. El registre d’aquests materials evidencien la possible instal·lació d’un assentament rural de
l’antiguitat a la zona.

Estat actual: Camps de conreu sense llaurar totalment coberts per la vegetació espontània. La recuperació
de les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 116

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E VI- 8

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 116

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Parra de Forca 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 117

Coordenades UTM: 362748/ 4313811

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 113. Forca
Referència cadastral: 07046A019001130000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Camí Vell de St. Mateu des de Puig d’en Valls a l’oest, camps situats al costat nord-oest de la
desviació que condueix al poble de St. Rafel. Àrea agrícola de terreny lleugerament inclinat organitzat amb
murs de pedra que delimiten camins i feixes destinades al conreu de secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. II aC – S. II dC

Descripció: Presència d’abundats fragments ceràmics dispersos per la superfície del terreny corresponents
al període púnic i romà. El registre d’aquests materials evidencien la possible instal·lació d’un assentament
rural de l’antiguitat a la zona.
Jaciment situat al sud-oest de Can Parra de Forca 1 (JA 116).

Estat actual: Camps de conreu sense llaurar, totalment coberts per la vegetació espontània. La recuperació
de les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 117

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E VI- 9

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Estat actual dels camps.

L’àrea es correspon amb el camp a la dreta del camí.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 117

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Ca’s Llobets de Dalt

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 118

Coordenades UTM: 362671 / 4313487

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 133. Llobets
Referència cadastral: 07046A019001220000TB
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Zona agrícola a l’est del poble de Sant Rafel, situada al costat oriental de la carretera que connecta
amb el Camí Vell de St. Mateu. Terreny relativament pla on s’organitzen feixes destinades al conreu de secà
que confinen amb el bosc.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. II aC – S. I dC
Romà alt imperial
Descripció: Segons consta en la Carta Arqueològica el jaciment es va identificar per la presència de
nombrosos fragments ceràmics dispersos sobre la superfície del terreny, documentant-se una major
concentració als bancals situats a la dreta del camí i als camps confinats amb el bosc. D’altra banda també
s’hi observà als marges de pedra la reutilització de pedres tallades que podrien haver correspost a una
edificació antiga.
Tipologia: Assentament/Habitació

Zona localitzada cap al sud del jaciment de Can Parra de Forca 2 (JA 117).

Estat actual: Camps sense llaurar amb arboricultura, delimitats per un tacant de fillferrada. Les feines
agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E VI- 10

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector, ja que actualment els camps es troben tancats i no es va
poder contactar amb el propietari de la finca.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 118
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DENOMINACIÓ

Es Canal

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 119

Coordenades UTM: 362067/ 4315494

Emplaçament/Adreça: Polígon 17 Parcel·la 87. Forca
Referència cadastral: 07046A017000870000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps de la vora septentrional de la carretera local de St. Rafel a Sta. Gertrudis, al sud-oest de
l’hipòdrom de Sant Rafel. Feixes que confinen amb un petit bosc i amb un antic torrent al nord.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació
Industrial

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. II aC – S. III dC

Descripció: Terreny on van aparèixer les restes arqueològiques d’un forn terrissaire. De l’estructura es
conservava la planta completa corresponent a la cambra de combustió, excavada al subsòl fins una alçaria
màxima de 0,45 m. En presentava una planta circular de 3,35 m de diàmetre, precedida per un corredor al seu
costat meridional, el praefurnium. La paret meridional estaven cobertes per una renglera de tovots fets de
terra de foc. Al centre en tenia les restes d’una columna que suportava la graella. Aquesta estructura va estar
objecte d’una intervenció arqueològica a l’any 1991.
Actualment romanen fragments ceràmics del període antic a les rodalies del sector excavat que es tracten
dels camps limítrofs al torrent. També s’evidenciaren materials ceràmics als perfils de terra existents entre
aquests camps i el torrent, identificant-se una possible escombraria.

Estat actual: Camps de conreu amb arboricultura, sense llaurar, coberts per la vegetació espontània.
L’activitat agrícola i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.
Intervencions: A l’any 1991 es va desenvolupar una excavació d’urgència a càrrec dels Servei d’Arqueologia
del Consell d’Eivissa, dirigida pel Dr. Joan Ramon Torres. L’objectiu va estar documentar les restes
conservades del forn.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
La troballa del forn es va publicar el 2006. Aquest fou el primer forn aparegut a l’illa amb la cambra completa.
Pels materials associats es coneix que es destinaria a la producció d’àmfores i de ceràmica comú, i que
estaria en ús fins el canvi d’era o primers decennis del S. I, tal i com evidència la presència de àmfores T8133 i molt minoritàriament PE-41. D’altra banda, els materials ceràmics recollits en superfície als terrenys
d’entorn del forn, indicarien l’existència d’una instal·lació antiga del període tardo-púnic, a partir de la segona
meitat del S. II, amb una pervivència fins el segon terç del S. III dC. (Ramon, 2006).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
E VI- 6
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Es senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Perfil de terra on es poden observar fragments
ceràmics.

Imatge de les restes del forn.
Fotografia extreta de la Carta arqueològica, J. E VI- 6.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Daifa

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 120

Coordenades UTM: 360920/ 4316710

Emplaçament/Adreça: Polígon 17 Parcel·la 221
Referència cadastral: 07046A017002210000TI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú / Forestal
Ús actual: Feixes sense conreu / Forestal
L’Entorn: Camí Vell de Sant Mateu, al nord-est de sa Talaia de San Rafel, terrenys entre la carretera i el camí
des Terset al sud-oest. Antics camps de cultiu coberts per la vegetació arbustiva i pins.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. III aC - S. IV / V dC
Necròpolis
Romà alt imperial - baix imperial
Descripció: Segons la informació recollida en la fitxa de la Carta Arqueològica el jaciment es localitzà als
bancals que descendeixen cap al llit del torrent de sa Llavanera, per baix d’un promontori on es situava una
casa pagesa junt a la carretera. En aquest sector abundaven els fragments ceràmics que abastaven un ampli
marc cronològic (S. III aC.- S. V dC.). També es localitzaren presumptes elements constructius com
alineacions de pedres, algunes de gran format, altres restes foren rases de cultiu, i possibles fosses
excavades a la roca. Al menys es documentaren quatre fosses visibles en el tall deixat pel traçat de la
carretera i al camí que conduïa a la casa. Aquestes restes podrien ser indicatives de l’existència d’un hàbitat
rural amb la seva corresponent necròpolis.
Durant la recent supervisió del terreny no es van trobar les estructures descrites.

Estat actual: Camps sense llaurar, coberts per pins i brolla. La recuperació de l’activitat agrícola i l’acció de
l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E VI- 12

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general de la zona.

Possible fossa excavada a la roca.

Fotografia extreta de la Carta Arqueològica, J. E VI-12.

Fotografia extreta de la Carta Arqueològica, J. E VI-12.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dades imprecises a la fitxa de la Carta Arqueològica la qual cosa va dificultar la troballa del jaciment. No
concorden les dades descriptives sobre la localització del jaciment amb l’àrea assenyalada al plànol de
referència de la fitxa. Durant l’elaboració del catàleg es prospectà el sector marcat al plànol de la Carta però
no es van trobar les restes arqueològiques descrites. D’altra banda no es van poder inspeccionar els
terrenys de la vora del torrent per estar tancat el seu accés pel mur una finca. Per aquestes raons és
recomana que en cas d’intervenir a la zona es consulti la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica per
tal d’evitar confusions.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Lluc

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 123

Coordenades UTM: 358492 / 4313572

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 220. Sa Creu
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A021002200000TF
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: A uns 2,5 Km de distància del poble de San Rafel, cap a l’oest, prenent el camí dels Gaspars, se
situa el jaciment al vessant oriental del massís muntanyenc que també ocupa el jaciment de can Pis.
Terrenys abancalats de suau pendent al costat est de la casa de can Lluc, camps sense conrear.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. III aC - S. I dC
Romà alt imperial
Descripció: Jaciment identificat per l’existència de fragments ceràmics dispersos en la superfície de les
feixes situades al sud-est de la casa, evidenciant-se una major concentració de materials als voltants de la
capella d’una cisterna que es conserva en la finca. Es tracten de materials corresponents al període púnic i
romà.
En la fitxa de la Carta Arqueològica també es fa menció a l’existència d’acumulacions de pedres a la vora
del camí, mesclades amb enderrocs, restes de paviments antics i de ceràmiques, que podrien procedir
d’estrats arqueològics remoguts durant l’obra d’obertura del camí, per això es pot deduir que possiblement
als camps confinats romanen les restes d’estructures de l’antic hàbitat. Actualment les restes constructives
acumulades descrites en la Carta no eren tan evidents, cal la probabilitat que ja hagin estat retirats. No
obstant això caldria indicar que al document de referència existeixen certes contradiccions entre la
localització del lloc i la finca de referència (veure observacions).
Tipologia: Assentament/ Habitació

Estat actual: Terrenys coberts per una densa vegetació natural que dificultaven la visualització del sòl. Les
activitats agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar la conservació de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Jaciment inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 5, en consta amb el nom de Can Ric.

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la preservació dels elements etnològics hi conservats com és la cisterna.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general del sector prospectat al sud-est de l’habitatge de la finca.
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Capella d’una cisterna als voltants de la qual
s’identificaren restes ceràmiques.

Feixes a l’est on romanien certes acumulacions de
pedres.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Es van detectar certes incorreccions en la fitxa de la Carta Arqueològica E V-5; Jaciment que se situa a la
parròquia de Sant Antoni, encara que és de la de Sant Rafel. Les coordenades UTM són incorrectes. Per la
representació i senyalització que consta al plànol de referència el lloc en qüestió se situa a la finca de Can
Lluc, és per això que en la present fitxa es canvia la denominació del jaciment. La zona prospectada
recentment coincideix amb aquest lloc evidenciant-se restes ceràmiques.
Casa pagesa de la finca on s’ubica el jaciment dins del catàleg (Fitxa Catàleg RAF- 41 ED).
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Joanes

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 124

Coordenades UTM: 358583 / 4313832

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 12. Sa Creu
Referència cadastral: 07046A021000120000TU
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Jaciment localitzat al vessant meridional des pujolet de Beniferri que s’eleva al nord del camí
dels Gapars. El cim del pujol l’ocupa una casa pagesa en runes, envoltada per feixes de cultiu sense
conreu, delimitades per marges de pedra seca.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. II aC - S. II dC
Romà alt imperial
Alqueria
Medieval islàmica
Descripció: Terrenys circumdats a la casa pagesa on s’identificaren abundats restes ceràmiques que es
distribuïen des del cim del pujol cap a baix sobretot pels vessants sud i oest. Materials d’època púnica i
romana, encara que també eren nombrosos els corresponents a la fase islàmica, la qual cosa és indicativa
de certa continuïtat de l’ocupació del lloc, emplaçat en una elevació que dominava la vall front el puig de
Beniferri.
També s’observaren alineacions de pedres que podrien tractar-se d’antigues construccions i altres
reutilitzades als murs dels bancals. Afloraments del substrat rocós amb cavitats, com petites coves,
possiblement naturals.
La casa pagesa situada al cim del pujolet es trobava completament en runes.
Tipologia: Assentament/ Habitació

Estat actual: Terrenys coberts per una densa vegetació natural que dificultaven la visualització del sòl. La
recuperació de les activitats agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar la conservació de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E V- 6

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la preservació dels elements etnològics hi conservats.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Segons les dades de la Carta Arqueològica el jaciment se situa a la parròquia de Sant Antoni, encara que és
de la de Sant Rafel. Les coordenades UTM són incorrectes.
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Ric

FITXA Nº:

JA 139

1. DADES D’UBICACIÓ
Coordenades UTM: 357650 / 4313088
357929 / 4312949
Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 314. Sa Creu
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

Referència cadastral: 07046A021003140000TF
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps de la finca de can Ric situada al nord del camí des Gaspars, a uns 600 m de distancia al
sud-oest del jaciment de can Pis. Terreny abancalat amb murs de pedra en sec i feixes llaurades en una
vall amplia compresa entre el puig de Can Ric i el de Can Mestre, a ponent de la Rota d'en Pep.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis /
Tombes - Hipogeus

Època: Púnica / romana

Cronologia: -

Descripció: Estructures de planta rectangular tallades a la roca localitzades als terrenys de conreu de la
finca de can Ric en dos sectors distanciats. Una de les estructures se situava a ponent de la casa tenia
unes mesures aproximades de 1,40 x 0,75 m i uns 0,60 m de fondària excavada. A uns 300 m al sud-est, a
la plaça de recollida d’aigua d’una cisterna, a l’est, on aflorava el substrat rocós, s’identificaren altres retalls
similars. Per la tipologia de les estructures podrien correspondre a tombes simples o probablement a pous
d’entrada de hipogeus, encara que no es pot concretar la seua adscripció cronològica ja que la presència
de materials ceràmics eren molt escassos.

Estat actual: Terrenys llaurats coberts per la vegetació natural d’escassa densitat. Les activitats agrícoles i
l’acció de l’erosió poden afectar a la conservació de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció les inspeccions
recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Jaciment inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

-

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa vigent.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la preservació dels elements etnològics hi conservats com és la cisterna.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Fosa trobada al sector a l’oest de la casa.

Estructura excavada situada al sector sud-est.
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Àrea annexa a la cisterna on se situen les foses.

Plaça de recollida d’aigua de la cisterna on s’observen els retalls a la roca.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Casa pagesa de la finca on s’ubica el jaciment dins del catàleg (Fitxa Catàleg RAF- 43 ED).
No confondre aquest jaciment amb el de la Carta Arqueològica E V- 5, ja que aquest es troba a la finca de
can Lluc (Fitxa Catàleg JA 123).
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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DENOMINACIÓ

Ca na Rafela 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 56

Coordenades UTM: 362855 / 4311895

Emplaçament/Adreça: Avd. Cas Corb, 19
Referència cadastral: 2722701CD6122S0001LI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Àrea de desenvolupament urbà (PTI)
Ús actual: Zona amb arbrat
Espai lliure públic (Normes subsidiàries)
L’Entorn: Àrea situada al sud-est d’es Puig Blanc, als peus del promontori, pròxima al polígon industrial del
Montecristo. Es tracta d’una zona relativament plana coberta per pins amb un entron immediat que encara
conserva camps de conreu de secà.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis

Època: Púnica mitjana - Tardo-púnica

Cronologia: S. IV aC

Descripció: Segons la infomació que consta a la Carta Arqueològica, fent referència a les dades que va
proporcionar M. J. Almagro, a l’any 1965 s’hi va trobar a la finca una làpida de caràcter votiu datada al
segle IV aC., fet que provocà realitzar un inspecció de la zona on s’observaren alguns retalls de planta
rectangular al substrat rocós que podrien correspondre a pous d’entrada a hipogeus.
Durant la inspecció recent del sector no va ser possible documentar les estructures descrites.
Estat actual: La zona conserva el caràcter rural que es descriu a la Carta Arqueològica. No s’hi van
observar intervencions recents que afectin al terreny, a excepció de l’obertura de camins a la finca. No
obstant això no es van localitzar les estructures descrites ja que es troben en terreny particular
completament vallat.
Intervencions: No s’han efectuat excavacions arqueològiques o altres intervancions, a excepció de les
prospeccions realitzades a mitjans del S. XX, les portades a terme amb motiu de l’elaboració de la Carta
Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 56

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Almagro Gorbea, M. J. (1967): “Excavaciones arqueológicas en Ibiza”. Excavaciones arqueológicas en
España. Nº 56. Ministerio de Educación y cultura. Madrid.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
F VI- 17
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector ja que actualment els camps es troben tancats. En cas
d’intervenir a la zona, es recomana consultar la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
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DENOMINACIÓ

Ca na Rafela 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 57

Coordenades UTM: 362952 / 4311945

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 170. Es Puig Blanc
Referència cadastral: 07046A019001700000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic. Àrea de Transició (SRC- AT)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Àrea situada a l’est d’es Puig Blanc, de terreny pla i extens destinat al conreu de secà amb una
petita elevació coberta per pins.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial

r

Cronologia: S. II aC – 1 ¼ S. II dC

Descripció: Segons la infomació que consta a la Carta Arqueològica, al nord-est del petit bosc de la finca
es trobaren nombrosos fragments de ceràmica en superfície. També es van observar als marges materials
reutilitzats com blocs de pedra de forma i talla regular, possiblement reaprofitats d’una construcció antiga.
Durant la inspecció recent del sector no va ser possible documentar les estructures descrites.

Estat actual: Camps de conreu llaurats i en labor. La zona conserva el caràcter rural que es descriu a la
Carta Arqueològica. No s’hi van observar intervencions recents que afectin al terreny. No obstant això no es
van localitzar les estructures descrites ja que es troben en terreny particular completament vallat. L’activitat
agrícola i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 18

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)

Protecció específica:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
-

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector ja que actualment els camps es troben tancats. En cas
d’intervenir a la zona, es recomana consultar la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
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DENOMINACIÓ

Ca na Rafela 3

FITXA Nº:

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

JA 58

Coordenades UTM: 362777 / 4311852

Emplaçament/Adreça: Avd. Cas Corb, 19
Referència cadastral: 2722701CD6122S0001LI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Àrea de desenvolupament urbà (PTI)
Ús actual: Urbà / Zona amb arbrat
Espai lliure públic (Normes subsidiàries)
L’Entorn: Àrea situada al sud-est d’es Puig Blanc, als peus del promontori, a la part meridonal d’un petit
bosc de pinars que confina amb una rotonda de l’extrem nord-est del polígon industrial de Montecristo.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial- baix imperial

Cronologia: S. III aC – S. IV/V dC

Medieval islàmica
Descripció: Segons la infomació que consta a la Carta Arqueològica, el jaciment es localitzà pels abundats
fragments ceràmics trobats als camps de cultiu al sud-est del bocs. També es van observar materials
reutilitzats a les fàbriques dels murs de marge, com blocs de pedra de forma i talla regular. Possiblement
aquest elements formaven part d’un antic hàbitat rural. Els materials ceràmics trobats van ser indicatius
d’una pellongada ocupació del lloc al menys entre els segles III aC. I el S. IV-V dC. En menor messura
també s’enregistraren ceràmiques de la fase medieval islàmica que correspondrien a una instal·lació de
l’època, possiblement a una alqueria situada a la part elevada del terreny.
Durant la inspecció recent del sector les troballes ceràmiques foren molt escases, ja que es tracta d’una
zona força alterada per la construcció de la rotonda. No obstant això a l’àrea annexa , encara romanen
murs de marges, parcialment destruïts, amb pedres de paredar que semblen reutilitzades.
Estat actual: Els camps de conreu que es descriuen a la Carta Arqueològica han desaparegut. Zona molt
transformada a principis del S. XXI per la construcció de la rotonda, que sense dubta ha afectat al jaciment.
A les rodalies de la rotonda hi ha una importat quantitat d’abocaments, monticles de terra amb enderrocs i
d’escombraries que han dificultat la prospecció del terreny. Àrea deprimida i marginal.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents. Els
treballs portats a terme sense control arqueològic de manera irremeiable han afectat a la integritat de les
restes arqueològiques que podrien trobar-se a l’àrea.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 19

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista de l’àrea annexa a la rotonda.

Sector del bosc on es conserven restes de murs.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Donades les importants transformacions que s’han realitzat a la zona en qüestió, es recomana consultar la
informació de la fitxa de la Carta Arqueològica en cas de plantejar-se qualsevol intervenció en l’àrea.
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Boter

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 59

Coordenades UTM: 361429/ 4311093

Emplaçament/Adreça: Es Fornàs
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terrenys situats al marge meridional del torrent des Fornàs, baix el vessant nord-est de la serra
des Collet. Zona de conreu relativament plana, delimitada per marges de pedra seca.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia:
Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana – Tardo-púnica
/Romà alt imperial – baix imperial

Cronologia: Finals S. V aC /
S. IV-V dC

Descripció: Presència de fragments ceràmics dispersos als camps que confinen amb el torrent i sobretot a
les feixes situades a la banda meridional del camí de terra paral·lel al torrent. La freqüència d’aparició de
restes ceràmiques és més abundant en aquesta segona àrea, per la qual cosa és molt probable l’existència
d’un hàbitat a la zona.

Estat actual: Els camps al costat sud-oest del camí es troben en propietat privada, amb aprofitament
agrícola i tancats per murs de pedra i tela metal·ica. Els terrenys més pròxims al torrent estan coberts per
una densa vegetació natural, la qual cosa dificulta la visualització de la superfície del sòl. Les feines
agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 26

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Feixes del costat meridional del camí.

Camps a la vora del torrent.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector situat a la part meridional del camí, ja que actualment els
camps es troben tancats i no es va poder contactar amb el propietari de la finca.
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013

FITXA Nº: JA 59

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Cosmi

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 60

Coordenades UTM: 359177 / 4311693

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 158. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001580000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes emboscades
L’Entorn: Curs mig del torrent des Fornàs, marge septentrional, terrenys baix els estreps muntanyencs de
la serra de Can Gaspar. Camps sense conrear amb lleugera inclinació cap el torrent, coberts per una
densa vegetació natural de brolla i pinars.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament /Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. III aC – II dC

Descripció: Jaciment documentat per les troballes de nombrosos materials ceràmics dispersos en
superfície als camps que confinen amb el torrent. Durant la supervisió recent del lloc es va identificar un
antic camí, paral·lel a l’actual, delimitat per murs de pedra molt arrasats i coberts per la vegetació. Un dels
murs conservava una amplària d’uns 0,70 m. Terreny abancalat amb murs d’escassa alçària molt arrasats
amb zones on aflorava el substrat rocós amb retalls que podrien ser artificials i restes d’antigues
estructures que evidencien certes alineacions de pedres. No obstant això la profusa vegetació que cobria el
sòl dificulta donar una descripció més precisa de les presumptes estructures arqueològiques.

Estat actual: Antics camps de conreu abandonats totalment coberts per la vegetació arbustiva i pins, la
cosa dificulta la visualització del terreny. La recuperació de l’activitat agrícola i l’acció de l’erosió poden
afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 60

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V-2

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general de la zona.

Restes de murs molt arrasats.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dificultat per a localitzar el jaciment, imprecisions pel que fa a la descripció del lloc i la seva representació en
el plànol de la Carta Arqueològica, que a més és molt esquemàtic i pot induir a error. Les coordenades
tampoc es corresponen amb el lloc en qüestió. És per això que en cas d’intervenir a la zona es recomana
consultar la informació de la Carta Arqueològica ja que no es té la certesa d’haver supervisat l’àrea hi
especificada encara que a la zona prospectada es van trobar presumptes restes arqueològiques.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 60

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Escarri 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 61

Coordenades UTM: 359928/ 4316557

Emplaçament/Adreça: Polígon 16 Parcel·la 36. Sa Bassa Roja
Referència cadastral: 07046A016000360000TQ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: De St. Rafel a Sta. Agnès, es pren la carretera que discorre paral·lela al torrent de sa Bassa Roja
cap al nord, en direcció a Forada. Finca situada a l’est de la carretera, per dalt del marge occidental del
torrent. Feixes de conreu de secà distribuïdes al vessant d’una petita elevació sobre la que es troba la casa.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. I aC – S. I dC

Descripció: Presència fragments ceràmics dispersos per les feixes de cultiu de la part darrera la casa i a
ambdós costats del camí que descendeix cap el torrent. El registre d’aquest materials evidencien la possible
instal·lació d’un assentament rural de l’època antiga a la zona.

Estat actual: Camps de conreu amb arboricultura, sense llaurar, coberts per un tènue un mant vegetal.
L’activitat agrícola i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 61

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D VI- 20

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Estat actual dels camps.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 61

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Escarri 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 62

Coordenades UTM: 360109/ 4316819

Emplaçament/Adreça: Polígon 16 Parcel·la 36. Sa Bassa Roja
Referència cadastral: 07046A016000360000TQ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Curs alt del torrent de sa Bassa Roja, al nord-est de la finca de can Escarri. Feixes de cultiu del
marge occidental del torrent, amb suau pendent cap al solc, destinades al cultiu de secà de cereals amb
algunes espècies arbòries com ametllers o garrobers.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana –
Tardo-púnica / Romà alt imperial

Cronologia: S. IV aC – S. I dC

Descripció: Presència fragments ceràmics dispersos per les feixes de cultiu que indiquen l’antiga ocupació
del lloc. No es trobaren altres elements o estructures arqueològiques, encara que podrien conservar-se
enterrades baix els nivells de terra dels camps.

Estat actual: Camps de conreu llaurats, coberts per un tènue mant vegetal. L’activitat agrícola i l’acció de
l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 62

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

D VI- 21

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 62

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Fornàs

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 63

Coordenades UTM: 357862 / 4310946

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 100. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A020001000000TU
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Sense conreu
L’Entorn: Terrenys que confinen amb el naixement del tram principal del torrent des Fornàs, baix el
vessant septentrional la serra de sa Murta. Terrenys relativament plans sense conrear coberts per pins i la
vegetació arbustiva d’escassa densitat.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Indeterminada

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial

Cronologia: S. II aC / S. I dC

Descripció: Jaciment documentat per la localització de fragments ceràmics dispersos en la superfície del
terreny com únic testimoni del presumpte hàbitat sense que es pugui concretar on es situaria el nucli
original de l’assentament. L’existència d’una cantera pròxima al lloc ha pogut afectar a la conservació de les
restes de l’antiga instal·lació. També s’hi identificaren alguns fragments d’època islàmica però insuficients
com per a poder determinar una ocupació del lloc durant aquest període.

Estat actual: Zona amb pinars i vegetació natural. Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar la
integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 63

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 9

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la preservació dels elements etnològics conservats a la finca.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dificultat per a localitzar el jaciment, les coordenades que consten a la fitxa de la Carta Arqueològica no es
corresponen amb l’àrea representada al plànol de referència. Per aquesta raó és recomana, que en cas
d’intervenir en la zona, es consulti la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 63

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Fornàs de Dalt

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 64

Coordenades UTM: 358020 / 4311178

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 172. Es Fornàs
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A021001720000TZ
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Vessant oriental del puig des Fornàs a la capçalera del torrent a mitja pendent del costat
septentrional de la vall del coll des Rossellons. Terreny accidentat de pronunciat pendent adaptat amb
feixes de conreu abancalades que limiten amb el bosc.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica /
Cronologia: S. I aC / S. II – III dC
Romà alt imperial - baix imperial
Descripció: Jaciment documentat per la presència de restes ceràmiques en superfície que es distribuïen
per les feixes de l’entorn de la casa seguint el pendent del terreny sobretot cap al sud, la qual cosa denota
que l’assentament ocuparia una posició elevada, possiblement al lloc on s’edificà la casa de la finca.
La cronologia dels materials són indicatius d’una ocupació a la zona en un període que comprèn des del S.
I aC. fins el S. III dC. La construcció de la casa i l’adaptació dels camps a l’activitat agrícola segurament
alteraren les restes de l’antic hàbitat.
Durant la inspecció recent del terreny les troballes de ceràmiques no han estat abundants, provablement
com conseqüència de les feines agrícoles, però es corresponien a la fase púnica-romana. Han estat de
gran interès altres elements trobats a l’entorn de la casa, com el contrapès de pedra calcària d’una premsa
d’oli que apareix col·locat en una cantonada del tancó de l’entrada a la casa. La seva tipologia es
correspon amb altres trobats en jaciments de l’illa d’època romana amb una cronologia del S. I-II dC.
D’altra banda al costat occidental del camí que puja a la casa se situa la capella d’una cisterna amb tot un
sistema de canals tallats al terreny per a la recollida de l’aigua, amb decantador i sobreexixidor situat a la
part posterior de la capella. A les seves rodalies també s’identificaren restes de ceràmiques d’època antiga.
Estat actual: Camps llaurats i en labor, amb zones cobertes per la vegetació natural. Les feines agrícoles i
l’acció de l’erosió poden afectar la integritat de les restes.
Tipologia: Assentament/ Habitació

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 64

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 10

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la preservació dels elements etnològics conservats a la finca.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Se senyalitza als plànols de la fitxa, pendent d’investigació.

Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Can Fornàs de Dalt, el jaciment ocupa una posició elevada sobre el torrent.

FITXA Nº: JA 64

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Feixes de cultiu de la finca.

Contrapès d’una premsa d’oli reutilitzat al
tancó d’accés de la casa.

Pou d’una cisterna a la vora del camí.

Part darrera de la cisterna amb decantador.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Casa pagesa de la finca on s’ubica el jaciment dins del catàleg (Fitxa Catàleg RAF- 36 ED).
Data de registre de la fitxa: Juny de 2014

FITXA Nº: JA 64

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Franc d’en Font 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 65

Coordenades UTM: 359307 / 4311595

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 114. Es Fornàs
Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A020001140000TF
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Curs mig del torrent des Fornàs, marge meridional, passada la primera desviació que travessa el
torrent a l’est. Camps de conreu de secà amb arboricultura entre el camí i el torrent.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà baix imperial

Cronologia: S. II aC – IV/ V dC

Descripció: Segons consta a la fitxa de la Carta Arqueològica el jaciment es va identificar per la presència
de fragments ceràmics dispersos en superfície que cronològicament abastaven un ampli marc cronològic.
També es detectà un tall artificial al subsòl rocós d’almenys 1 m de llargària per 0,55 m d’amplària.
Durant la inspecció recent de la zona no s’evidenciaren afloracions rocoses superficials.

Estat actual: Camps llaurats i en labor, i boscosa a la vora del torrent. La vegetació natural que cobria el
terreny va dificultar la visualització de les presumptes restes. Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden
afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 65

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 13

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general de la zona prospectada.

Tall documentat a la roca.
Fotografia extreta de la Carta arqueològica,
jaciment F V-13.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dificultat per a localitzar el jaciment, les coordenades que consten a la fitxa de la Carta Arqueològica no es
corresponen amb l’àrea representada al plànol de referència, que resulta molt esquemàtic. No es té la
certesa d’haver supervisat l’àrea descrita a la Carta. És per això que, en cas d’intervenir a la zona, es
recomana consultar la informació de la Carta Arqueològica, per a evitar confusions.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 65

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Franc d’en Font 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 66

Coordenades UTM: 360455/ 4311613

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 118. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A020001180000TR
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Sense conreu
L’Entorn: Curs mig del torrent d’es Fornàs, finca situada al vessant nord-oest de la Serra de sa Vinya
Llarga a prop al torrent. Terrenys amb lleugera inclinació sense conrear, coberts per una densa vegetació
natural de brolla i pinars.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial – baix imperial

Cronologia: S. III aC /
S. IV-V dC

Descripció: Jaciment identificat per la presència d’un important nombre de fragments ceràmics als camps
que confinen amb el torrent. No s’hi trobaren altres elements arqueològics que permeten fer una valoració
més concreta de l’assentament.
Durant la recent supervisió del terreny, la densa vegetació que cobreix el sòl ha dificultat en gran mesura
les troballes dels materials ceràmics.

Estat actual: Superfície del terreny totalment coberta per la vegetació arbustiva, la qual cosa dificulta la
visualització de les restes arqueològiques. L’acció de l’erosió pot afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 66
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 14

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI).

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge d’un sector de l’àrea prospectada del marge
meridional del torrent.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dificultats per a localitzar del jaciment, imprecisions pel que fa a la descripció del lloc i la seva representació
al plànol de la fitxa de la Carta Arqueològica, que a més és molt esquemàtic i pot induir a error. És per això,
que en cas d’intervenir a la zona, es recomana consultar la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica ja
que no es té la certesa d’haver prospectat l’àrea hi especificada.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 66
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Gorg

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 67

Coordenades UTM: 363564/ 4312123

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 162. Es Puig Blanc
Referència cadastral: 07046A019001620000TL
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps al nord-est del Cor de Jesus, situats al costat occidental del Camí Vell de St. Mateu des del
Pug d’en Valls, pròxims al límit del municipi. Terrenys de conreu relativament inclinats cap un torrent, destinats
a l’arboricultura d’ametllers i garrovers entre d’altres.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana - Tardo-púnica/
Romà alt imperial - baix imperial

Cronologia: S. V aC –
S. IV / V dC

Descripció: Presència fragments ceràmics dispersos per les feixes que indiquen una ocupació del lloc dins
d’un ampli marc cronològic de finals del S. V aC. fins el període baix imperial. També es detectaren alguns
fragments de l’època medieval islàmica, però poc representatius.

Estat actual: Camps de conreu sense llaurar, coberts per la vegetació espontània. L’activitat agrícola i l’acció
de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 67

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 20

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013
FITXA Nº: JA 67

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Guerxo

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 68

Coordenades UTM: 360110/ 4311649

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 138. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001380000TU
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes emboscades
L’Entorn: Seguint el camí des Fornàs que discorre pel costat septentrional del torrent, part baixa del
vessant sud-oest de la Serreta de can Palau. Àrea sense conrear a les proximitats del marge del torrent
coberta per brolla i pinars.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana – Tardo-púnica

Cronologia: S. IV – I aC

Descripció: Presència d’abundants fragments ceràmics dispersos als camps propers al torrent. Cal
destacar l’existència d’un vell camí, identificat en un sector on la roca aflorava, amb dos solcs paral·lels
corresponents a les empremtes deixades pel pas de carros. Aquestes marques es van trobar en diferents
trams del camí hi localitzat, i també en altres jaciments documentats al curs del torrent (JA 91), la qual cosa
fa suposar que podria existir una antiga via de comunicació entre els distints assentaments.

Estat actual: Superfície del terreny totalment coberta per la vegetació arbustiva, la qual cosa dificulta la
visualització de les restes arqueològiques. L’acció de l’erosió pot afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 68

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 7

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI).

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general de la zona.

FITXA Nº: JA 68
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Antic camí on s’observen els solcs.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 68

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Jaume Simon

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 69

Coordenades UTM: 361899/ 4310955

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 51-60. Puig des Planells
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terreny pla al marge meridional del torrent des Fornàs, darrere sa Coma, a uns 2 Km de
distància de l’autovia d’Eivissa a St. Antoni. Camps de conreu de secà destinats a l’arboricultura.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia:
Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana - Tardo-púnica
Cronologia: S. V aC / S. VI-VII dC
/Romà alt imperial – baix imperial
Medieval islàmica
Descripció: Abundants restes ceràmiques disperses pels camps abastant una àmplia superfície, encara
que hi havia una major concentració a les proximitats del torrent. No es trobaren estructures de l’hàbitat
antic, però no es pot descartar la seva existència.
Entre els materials enregistrats hi havia un clar predomini dels fragments ceràmics d’època antiga, amb
presència d’alguns fragments del període medieval islàmic.

Estat actual: Camps de conreu llaurats i en labor, delimitats per un tancat de filferrada. Les activitats
agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 69

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 27

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013
FITXA Nº: JA 69

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Joan de S’Hort

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 70

Coordenades UTM: 362715/ 4312563

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 136. Es Puig Blanc
Referència cadastral: 07046A019001360000TR
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps al nord del Puig Blanc, a la vora septentrional del torrent de s’Hort d’en Lluc. Àmplies feixes
delimitades per murs de pedra seca, destinades al conreu de secà amb espècies arbòries com ametllers
fonamentalment.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. III aC – S. I dC

Descripció: La identificació del jaciment es va realitzar mitjançat els nombrosos fragments ceràmics detectats
en superfície. No se trobaren altres elements o estructures arqueològiques, encara que podrien conservar-se
enterrades baix els nivells de terra dels camps.

Estat actual: Camps de conreu sense llaurar, coberts per vegetació de poca densitat. L’activitat agrícola i
l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 70

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 14

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Mayà 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 71

Coordenades UTM: 359582 / 4311645

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 147. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001470000TG
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Curs mig del torrent des Fornàs, marge septentrional. Terreny extens, abancalat destinat al cultiu
de secà a les immediacions del torrent, entre aquest i el camí que discorre paral·lel al solc.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial

Cronologia: S. I aC – II dC

Descripció: Presència de fragments ceràmics dispersos en la superfície del terreny com únic testimoni del
presumpte hàbitat sense que es pugui concretar on es situaria el nucli original de l’assentament.

Estat actual: Camps de secà llaurats i en labor delimitats per un tacant de filferrada, amb algunes zones
cobertes per la vegetació arbustiva, sobretot a la vora del torrent. Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió
poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 1

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)

Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
-

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector, ja que actualment els camps es troben tancats i no es va
poder contactar amb el propietari de la finca. Dificultat per a localitzar el jaciment, les coordenades que
consten a la fitxa de la Carta Arqueològica no es corresponen amb l’àrea representada al plànol de
referència. Per tot això és recomana, que en cas d’intervenir a la zona, es consulti la informació de la fitxa de
la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Mayà 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 72

Coordenades UTM: 359188 / 4311780

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 158. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001580000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Curs mig del torrent des Fornàs, marge septentrional. Immediacions de la finca de can Mayà,
terrenys del costat oriental on es troba el camí d’accés a la casa. Camps sense cultiu de suau pendent que
limiten amb el bosc.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Necròpolis / fosses

Època: Indeterminada

Cronologia: -

Descripció: Segons les dades que consten a la fitxa de la Carta Arqueològica al camí paral·lel al torrent
des Fornàs que passa per can Mayà, al tram més proper a la casa, s’identificaren dues fosses
d’enterrament tallades a la roca, amb direcció est-oest i separades per una distància de 5 m. Presentaven
unes dimensions de 1,55 x 0,78 m i de 1,43 x 0,83 m respectivament.
Durant el reconeixement recent de terreny no ha estat possible trobar les estructures descrites.

Estat actual: Terreny cobert per la vegetació arbustiva la qual cosa va dificultar visualització de les
estructures funeràries.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 3

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de les immediacions de la casa.
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Fossa excavada al substrat rocós.
(Fotografia extreta de la Carta arqueològica Fitxa F V-3).

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Planimetria de les fosses.
Font: Fitxa F V-3 de la Carta Arqueològica. Consell Insular
d’Eivissa. Departament de Patrimoni (Patrimoni Històric).

7. OBSERVACIONS
Dificultat per a localitzar el jaciment, les coordenades que consten a la fitxa de la Carta Arqueològica no es
corresponen amb l’àrea en qüestió. No va ser possible trobar les estructures arqueològiques, per aquesta
raó es recomana que en cas d’intervenir a la zona es consulti la informació de la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 72
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DENOMINACIÓ

Can Mayà 3

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 73

Coordenades UTM: 359075 / 4311710

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 158. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001580000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Curs mig del torrent des Fornàs, costat septentrional. Camps sense conreu situats al sud-oest de
la casa de can Mayà a l’altra banda de la carretera. Terreny de suau pendent cobert per la vegetació
natural i pins.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Púnica mitjana – Tardo-púnic

Cronologia: S. IV – I aC

Descripció: Jaciment identificat per la presència de restes ceràmiques disperses en superfície. Al sector
també va aparèixer la continuació del camí antic que s’ha anat documentant en successius jaciments al
llarg del torrent, com al proper JA 69. Restes de possibles estructures com alineacions de pedres que
podrien constituir la coberta d’una fossa o d’una cavitat. Els nivells de terra i la vegetació ocultaven part de
l’estructura la qual cosa dificulta donar una descripció més precisa de les presumptes restes
arqueològiques.

Estat actual: Terreny cobert per la vegetació arbustiva la qual cosa va dificultar visualització de les restes
arqueològiques. La recuperació de les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de
les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 4

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Tram de l’antic camí cobert per la vegetació.

Possible coberta d’una cavitat o fossa.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dificultat per a localitzar el jaciment, les coordenades que consten a la fitxa de la Carta Arqueològica no es
corresponen amb l’àrea representada en el plànol de referència. És per això que en cas d’intervenir en la
zona es recomana consultar la informació de la Carta Arqueològica
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Can Mayà 4 / Can Tieta / Es Fornàs

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 74

Coordenades UTM: 358510 / 4311570

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 162. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001620000TR
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Curs alt del torrent des Fornàs, terrenys situats al vessant sud-oest de la serra de Can Gaspar,
amb una posició elevada sobre el marge septentrional del torrent. Camps de conreu de secà abancalats
que s’adapten a la pronunciada inclinació del terreny, la part més elevada de la finca l’ocupa la casa de can
Tieta, també coneguda com es Fornàs de sa Torre.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica /
Cronologia: S. I aC – S. II dC
Romà alt imperial
Descripció: Jaciment documentat per la presència de restes ceràmiques en superfície que es distribuïen
per les feixes de l’entorn de la casa seguint el pendent del terreny cap al sud i a l’est, la qual cosa denota
que l’assentament ocuparia una posició elevada, possiblement al lloc on s’edificà la casa de la finca.
La cronologia dels materials són indicatius d’una ocupació a la zona en un període que comprèn des del S.
I aC. fins el S. II dC., no obstant això cal esmentar que també es va trobar una vora d’àmfora d’època
fenícia procedent del sud península de la primera meitat del S. VI aC., que indica la freqüentació del lloc en
època arcaica. La construcció de la casa i l’adaptació dels camps a l’activitat agrícola segurament alteraren
les restes de l’antic hàbitat.
Durant la inspecció recent del terreny les troballes de ceràmiques no han estat abundants, provablement
com conseqüència de les feines agrícoles, però es corresponien a la fase púnico-romana amb alguns
material d’època moderna. Altres elements trobats han estat una mola tallada en pedra calcària d’un molí
de sang i el pou d’una cavitat subterrània, tapada a l’actualitat, que segons els habitants de la casa es
tractava d’una cisterna. D’altra banda cal destacar que el conjunt de la casa integra una torre, la torre des
Fornàs, possiblement del S. XVII, declarada Bé d’Interès Cultural.
Estat actual: Camps llaurats i en labor, amb zones cobertes per la vegetació natural. Les feines agrícoles i
l’acció de l’erosió poden afectar la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
Tipologia: Assentament/ Habitació
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Jaciment inèdit. No obstant això cal considerar que s’hi trova a les rodalies de la Torre des Fornàs,
possiblement del S. XVII (Marí Cardona, 1990: 427) declarada BIC des de 1968 (Fitxa Catàleg BIC 12). La
casa pagesa, també antiga, està inclosa dins del present catàleg (Fitxa Catàleg RAF-35 ED).
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:
F V- 6
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la preservació dels elements etnològics conservats a la finca.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Es proposa als plànols de la fitxa, encara que la zona podria ser més amplia,
protecció:
pendent d’investigació.
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Can Tieta amb la torre des Fornàs ocupant una posició elevada sobre el torrent on es troba el jaciment.
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Feixes de cultiu de la part oriental de la finca.

Fragments d’àmfores d’època púnica i
romana trobats als terrenys de la finca.

Pou tapiat que podria correspondre a una cisterna.

Mola de molí de sang.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Considerar que la finca on es situa el jaciment té altres elements catalogats com la Torre declarada BIC
(Fitxa Catàleg BIC 12) i la casa pagesa (Fitxa Catàleg RAF-35 ED).
Data de registre de la fitxa: Juny de 2014
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DENOMINACIÓ

Can Mosson

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 75

Coordenades UTM: 362091/ 4313105

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 196. Es Puig Blanc
Referència cadastral: 07046A019001960000TF
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agropecuari
L’Entorn: Àrea agrícola a escassa distància del poble del St. Rafel, al sud-est. Camps dels marges del torrent
de can Mosson, es tracta d’una zona elevada i plana a la vora del torrent situada front al pou de can Mosson.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. I aC – S. I dC
Romà alt imperial
Descripció: Segons les dades que consten en la Carta Arqueològica el jaciment es va identificar per la
presència de nombrosos fragments ceràmics dispersos pels terrenys del costat oriental del torrent,
concentrant-se a un altiplà a prop de la vora del llit, situat front el pou de can Mosson que es troba a l’altra
banda del camí. El pou conservava una pila que es tractava d’un presumpte mortarium d’un trapetum d’època
antiga reutilitzat corresponent un molí d’olives.
Durant la recent inspecció del terreny no es va poder accedir a l’àrea descrita ja que es trobava tancada. No
obstant això s’observà material ceràmic en la superfície dels camps de la banda oriental del torrent, de la part
on es situa el pou de can Mosson. També es documentà el pou citat, però no es van poder reconèixer tots els
seus elements, com a la pica, per torbar-se totalment coberta per la vegetació (veure Fitxa Catàleg P-RAF 2).
Cal considerar que a als costat del pou es conserva un canal que es correspon al sistema de captació i de
conducció d’aigua a Vila realitzada al S. XVIII.
Estat actual: Feixes de conreu llaurades i en labor destinades a l’arboricultura i al pasturatge d’ovelles, per
aquesta raó es troben tancats. Les activitats agropecuaries i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de
les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

E VI- 11

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar els elements etnològics conservats a la zona com és el pou (Fitxa Catàleg P-RAF
2) i l’antiga conducció d’aigua.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector assenyalat a la Carta Arqueològica ja que actualment els
camps es troben tancats amb murs i la presència del bestiar dificultà la inspecció del terreny.
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013

FITXA Nº: JA 75

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Palau

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 76

Coordenades UTM: 360897/ 4311823

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 125. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001250000TO
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Seguint el camí des Fornàs que discorre pel costat septentrional del torrent, terreny de suau
pendent localitzat al peu del vessant sud de la Serreta de can Palau. Àrea sense conrear als voltants d’un
aljub, limítrofa amb el bosc al nord i amb la carretera al sud.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. III aC – S. V dC
Romà alt imperial – baix imperial
Descripció: Terreny on es conserva la capella d’una cisterna i tot un sistema de captació de l’aigua. Al lloc
que ocupen aquestes estructures i als seus voltants es van trobar nombrosos fragments ceràmics de
l’època antiga i restes aïllats de ceràmiques del període medieval islàmic. A l’àrea adjacent cap al bosc s’hi
observa la superfície del substrat rocós amb talls que semblen artificials, també s’hi identificaren les restes
de una canal tallada a la roca i alineacions de pedres que podrien correspondre a murs antics arrasats.
La presència d’aquestes estructures arqueològiques unida a la quantitat de materials ceràmics identificats
fa sospitar que al lloc hagués una instal·lació de l’antiguitat. Per aquesta raó no pot descartar-se que les
construccions associades a l’aljub modern reaprofitaran antigues estructures com podria ser la cavitat de la
cisterna. Front a la capella actual s’observa un tall rectangular a la roca, possiblement corresponent al pou
antic de la cisterna. Pel que fa a les estructures modernes, als voltants de la capella de la cisterna
apareixen uns murs baixos que delimiten una plaça o era per a la captació de l’aigua, encara que és de
planta irregular. El costat posterior de la capella enllaça amb una canal coberta de trajectòria corba en un
primer tram, canviant després la seva orientació en línia recta en direcció al bosc. Al lateral de la capella es
conserven dues piques tallades en pedra calcària.
Estat actual: Camps de conreu abandonats i coberts per la vegetació espontània, la qual cosa dificulta la
visualització de les estructures. La recuperació de les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la
integritat de les restes arqueològiques.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 76

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 6

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar la conservació dels elements etnològics identificats al sector, com és l’aljub i les
seves estructures associades per a la captació de l’aigua.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general del terreny.

FITXA Nº: JA 76

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Imatge de la capella de la cisterna.

Zona on es detectaren possibles talls artificials a la
roca.

Camps a l’oest de la cisterna on també aparegueren restes ceràmiques.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 76

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Palau 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 77

Coordenades UTM: 361264/ 4311343

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 144
Referència cadastral: 07046A020001440000TL
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terrenys del costat septentrional del torrent des Fornàs, al vessant sud del Putxet des Puig.
Feixes de conreu entre el torrent i el turó, destinades al cultiu de cereals i a l’arboricultura.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica
Romà baix imperial.

Cronologia: S. II aC / S. IV-V dC

Descripció: Restes de fragments ceràmics que es distribueixen per la superfície dels camps, la qual cosa
evidència l’existència d’un hàbitat a l’antiguitat, sense que es pugui precisar on es situaria el nucli original
de l’assentament.

Estat actual: Camps amb aprofitament agrícola i tancats amb filferrada. Les activitats agrícoles i l’acció de
l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 77

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 22

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector ja que actualment els camps es troben tancats i no es va
poder contactar amb el propietari de la finca.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 77

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Palau 3

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 78

Coordenades UTM: 361037/ 4311542

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 149 Puig des Planells
Referència cadastral: 07046A020001490000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terrenys del costat septentrional del torrent des Fornàs, entre aquest i el vessant oest del Putxet
des Puig. Feixes de conreu destinades al cultiu de cereals i a l’arboricultura.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana – Tardo-púnica
Romà alt imperial – baix imperial

Cronologia: S. V aC /
S. IV-V dC

Descripció: Presència de fragments ceràmics que comprenen un ampli arc cronològic, que apareixien
dispersos per la superfície del camps de cultiu. No s’hi han trobat altres evidències arqueològiques que
permeti fer una valoració més precisa del jaciment.
Cal esmentar que junt al tancat del terreny on es van trobar els materials s’hi conservava un forn de calç
(UTM: 361077/4311523).

Estat actual: Camps tancats amb filferrada, llaurats i en labor, coberts pel cultiu de civada, que dificulta la
visualització del terreny. Les activitats agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les
restes.
El forn trobat annex a la finca presentava un avançat estat de deteriori i amb una important acumulació de
brutícia, deixalles i de ferralles.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 78

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 23

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
També cal considerar la conservació dels elements etnològics localitzats al sector, com és el forn de calç.
Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)

Protecció específica:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general del terreny.

Forn de calç situat junt a la finca conreada.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector ja que actualment els camps es troben tancats i en conreu.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 78
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Tieta 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 79

Coordenades UTM: 358118 / 4311537

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 171. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001710000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Curs alt del torrent des Fornàs, estreps muntanyencs de la serra de Can Gaspar al nord i del
puig des Fornàs al sud-oest on s’inicia un torrent secundari del d’es Fornàs. A la capçalera d’aquest tram
secundari es situa la casa de can Toni des canal, a les rodalies de la qual es localitza el jaciment. Terreny
accidentat, abancalat amb feixes de cultiu de secà limítrofes al bosc.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial

Cronologia: S. I aC – I dC

Descripció: Presència de fragments ceràmics dispersos en superfície als terrenys que confinaven amb el
torrent. L’adaptació dels camps a l’activitat agrícola segurament alteraren les restes de l’antic hàbitat.

Estat actual: Camps de secà llaurats coberts per una tènue vegetació natural amb zones boscoses. Les
feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 79

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 7

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)

Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
-

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector, ja que actualment els camps es troben tancats i no es va
poder contactar amb el propietari de la finca. Dificultat per a localitzar el jaciment, les coordenades que
consten a la fitxa de la Carta Arqueològica no se corresponen amb l’àrea representada al plànol de
referència. Per tot això és recomana, que en cas d’intervenir a la zona, es consulti la informació de la fitxa de
la Carta Arqueològica.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 79

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Tieta 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 80

Coordenades UTM: 358268 / 4311363

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 167. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001670000TE
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Vessant nord-est del puig des Fornàs, a prop del naixement del torrent que rep el mateix nom.
Camps encaixats entre el primer tram del torrent des Fornàs i un tram secundari que se li uneix pel costat
oest. Terreny accidentat, abancalat amb feixes de cultiu de secà limítrofes al bosc.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica /
Cronologia: S. II aC – I dC
Romà alt imperial
Descripció: Abundants fragments ceràmics dispersos en la superfície d’un terreny pla i de posició elevada
entre el primer tram del torrent des Fornàs i un altre secundari. En una zona que confinava amb el bosc, a
l’extrem occidental, es documentà una llarga alineació de pedres, col·locades en posició vertical, algunes
de grandària considerable, que seguien una orientació de nord-sud encara que amb interrupcions. En
general es trobaven força deteriorades, però per les seves característiques podrien tractar-se de restes
constructives d’un l’antic assentament.
Tipologia: Assentament/ Habitació

Durant la inspecció recent del terreny les troballes ceràmiques han estat nombroses al sector indicat,
sobretot de l’època púnica, però no ha estat possible identificar el mur descrit. Si que s’hi ha observat
alineacions de pedres ficades al sòl verticalment però pareixien límits entre distintes feixes, encara que no
es pot descartar que en tinguessin un origen antic.
Estat actual: Camps de secà llaurats coberts per una tènue vegetació natural amb zones boscoses. Les
feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 80

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 8

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
preferents
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
i admissibles:
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dificultat per a localitzar el jaciment, les coordenades que consten a la fitxa de la Carta Arqueològica no es
corresponen amb l’àrea representada al plànol de referència. En cas d’intervenir a la zona, es recomana
consultar la informació de la Carta Arqueològica, ja que no ha estat possible documentar totes les
estructures arqueològiques descrites a la fitxa corresponent de la Carta.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 80
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Tieta 3

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 81

Coordenades UTM: 358484 / 4311339

Emplaçament/Adreça: Polígon Parcel·la . Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001680000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Curs alt del torrent Fornàs, a uns 700 m de distància abans d’arribar al seu naixement. Camps
de conreu de secà amb arboricultura a l’est del puig des Fornàs.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà alt imperial

Cronologia: S. III aC – I dC

Descripció: Presència de fragments ceràmics dispersos en la superfície del terreny com testimoni del
presumpte assentament rural, encara que no es pot concretar on se situaria el nucli original de la
instal·lació.

Estat actual: Camps llaurats i en labor coberts per vegetació natural de poca densitat. Les feines agrícoles
i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 81

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 11

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 81

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Tieta 4

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 82

Coordenades UTM: 358538 / 4311406

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 96. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A020000960000TE
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Curs alt del torrent des Fornàs, des del camí creuant el torrent, i aproximadament uns 1000 m
abans d’arribar al seu naixement. Terreny inclinat i abancalat amb feixes cultivades i altres cobertes per la
vegetació natural. Àrea de les immediacions del pou de can Tieta.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica /
Cronologia: S. II aC – I dC
Romà alt imperial
Descripció: Segons consta a la fitxa de la Carta Arqueològica els fragments ceràmics són els únics
elements localitzats del presumpte assentament. Les troballes ceràmiques apareixien per una àmplia
superfície distribuïda a ambdós costats del camí que en direcció oest passa pel marge dret del torrent, en
sent més abundants als terrenys pròxims al llit.
Durant la prospecció recent de la zona de les immediacions del pou de can Tieta s’identificaren restes
ceràmiques d’època antiga, però no es té la certesa d’haver inspeccionat l’àrea descrita a la fitxa
corresponent de la Carta Arqueològica (veure observacions).
Tipologia: Assentament/ Habitació

Estat actual: Camps abancalats llaurats i altres sense conreu cobrets per la vegetació arbustiva. Les
feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 82
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 12

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar els elements etnològics conservats a la zona com és el pou de can Tieta.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
preferents
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
i admissibles:
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Impressions a la fitxa de la Carta Arqueològica que dificultaren la localització del jaciment; les coordenades
no tenen correspondència amb l’àrea representada al plànol de la fitxa. D’altra banda, el plànol es molt
esquemàtic, no aporta cap lloc de referència i la part descriptiva sobre la localització del jaciment és confusa.
Per a l’elaboració del present catàleg es van inspeccionar la zona que es senyalitzava la plànol de la Carta
Arqueològica que sembla propera a les immediacions del pou de can Tieta, situat a la vora meridional del
torrent. Al plànol de la present fitxa es representa l’àrea prospectada. Per tot això, en cas de plantejar-se
qualsevol intervenció a la zona també es recomana la consulta directa de la informació que consta en la fitxa
corresponent de la Carta Arqueològica, per tal d’evitar confusions.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 82

2
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MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Tomàs

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 83

Coordenades UTM: 357138 / 4312079

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 177. Sa Creu
Referència cadastral: 07046A021001770000TB
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Zona muntanyenca a l’oest de la parròquia de Sant Rafel. Vall al costat oriental del puig de sa
Picossa de Can Ferrer que recorre un camí de terra entre camps de cultiu de secà i àrees boscoses.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Època: Tardo-púnica /
Cronologia: S. I aC / S. IV - V dC
Romà alt imperial – baix imperial
Descripció: Segons la informació de la Carta Arqueològica es tractaria d’una necròpolis de tipus rural amb
tombes de fossa simple excavades al terreny. Aquestes apareixen distribuïdes a ambdós costats del camí
que recorre la vall, que en direcció a la finca de can Tomàs, inclòs també s’hi trobaren en el mateix camí.
Es documentaren un total d’unes deu sepultures, i algunes apareixien parcialment excavades.
Durant recent inspecció del terreny es van enregistrar una major quantitat de fosses al costat oest del camí.
La vegetació que cobria la superfície de les estructures no va permetre visualitzar-les en tota la seva
extensió, però sembla que totes es fosses presentaven unes dimensions similars, de planta rectangular i
equidistants. Considerant els últims avanços respecte al coneixement de l’arqueologia a l’àmbit rural el que
caldria plantejar-se és si no es tractarien de fosses destinades al cultiu pertanyents a un mateix parcel·lari.
A la vora del camí també es conservaven les restes d’un forn de calç (UTM: 357170 / 4312042).
Tipologia: Necròpolis / fosses

Estat actual: Regular, la superfície de les foses es troben cobertes per la vegetació arbustiva, que en gran
mesura va dificultar la total visualització de les estructures funeràries. El pas dels vehicles per dalt de les
estructures evidentment perjudica la preservació de les mateixes. La recuperació de les feines agrícoles,
l’efece de la vegetació i de l’erosió poden perjudicar la conservació de les restes arqueològiques.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 15

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Només se senyalitza als plànols de la fitxa, pendent d’invetigació.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general de la zona on van aparèixer les fosses.

FITXA Nº: JA 83
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Alineació de fosses en el camí.

Fosses del camí.

Sector al costat oest del camí.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 83

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Toni Gaspar

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 84

Coordenades UTM: 358852 / 4311649

Emplaçament/Adreça: Polígon 21 Parcel·la 163. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A021001630000TD
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Agrari sense conreu
L’Entorn: Curs mig-alt del torrent des Fornàs, marge septentrional, al costat de la carretera que recorre el
torrent. Camps abancalats sense conreu de suau pendent cap el torrent, coberts per brolla i pins.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/ Habitació Època: Tardo-púnica
Cronologia: S. III – I aC
Descripció: Segons la informació que consta a la fitxa de la Carta Arqueològica el jaciment es va
documentar per la presència de fragments ceràmics en superfície i per una sèrie restes constructives de
diversa naturalesa. S’identificà el tram d’un mur construït amb pedres parcialment tallades que s’hi
assentava sobre la roca, amb una orientació est-oest seguint l’alineació d’un antic camí. Aquest camí
presentava dos solcs paral·lels sobre la superfície de la roca, que es correspondrien a la empremta deixada
per les rodes de carros. Es tractaria d’un vial secundari que part d’un altre principal situat a una cota més
baixa, paral·lel al torrent. El camí principal també tenia trams on aflorava el substrat rocós i altres
regularitzats amb una mena d’empedrat.
Durant la inspecció recent de la zona es localitzà l’antic camí amb un tram empedrat. També restes
constructives d’estructures molt arrasades i indicis de retalls artificials a la superfície del substrat rocós. El
camí documentat té continuïtat amb altres trams trobats al llarg del curs del torrent com en els jaciments JA
60 i 73.
Estat actual: Terreny cobert per la vegetació arbustiva la qual cosa va dificultar visualització de les restes
arqueològiques. La recuperació de les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de
les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 84
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CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F V- 5

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació vigent aplicable i
qualificació del sòl. Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de
seguiment arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea
de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de l’antic camí i del presumpte empedrat.

Bifurcació del camí cap a l’est.
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Restes d’un mur documentat durant l’elaboració de la Carta Arqueològica.
Fotografia extreta de la Carta arqueològica, jaciment F V-5.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Dificultat per a localitzar el jaciment, les coordenades que consten a la fitxa de la Carta Arqueològica no es
corresponen amb l’àrea representada en el plànol de referència. És per això que en cas d’intervenir en la
zona es recomana consultar la informació de la Carta Arqueològica, per tal d’evitar confusions, ja que no ha
estat possible documentar totes les restes arqueològiques que s’hi descriuen.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013

FITXA Nº: JA 84

3

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Can Toni Jaumet

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 85

Coordenades UTM: 361599/ 4311120

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 131. Puig des Planells
Referència cadastral: 07046A020001310000TZ
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terrenys situats al marge septentrional del torrent des Fornàs, baix el vessant sud-est del Putxet
des Puig. Camp de conreu relativament pla destinat a l’arboricultura.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica /
Romà baix imperial

Cronologia: S. I aC /
S. IV- V dC

Descripció: Terreny cobert per la vegetació on també s’hi observen afloraments del substrat rocós. En
aquest sector es van trobar nombrosos fragments ceràmics que evidencien l’ existència d’una instal·lació
antiga, encara que no es pugui concretar on estaria el nucli original de l’hàbitat.
Cal destacar la troballa d’un fòssil que romania al marge septentrional del torrent (UTM: 361671 /4311041
aprox.). Tram del torrent que confina amb els camps descrits.

Estat actual: Camps de conreu llaurats i en labor. Les feines agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar la
integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 85
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 21

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general.
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Detall del fòssil.

Marge del torrent on es va trobar un fòssil.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013
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DENOMINACIÓ

Ca’s Felius

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 86

Coordenades UTM: 362932/ 4312487

Emplaçament/Adreça: Polígon - Parcel·la - . Es Puig Blanc
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps al nord-est del Puig Blanc, als costats del torrent de s’Hort d’en Lluc. Àmplies feixes
destinades al conreu de secà delimitades per murs de pedra.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Romà alt imperial

Cronologia: S. II aC – 1ª

½

S. II dC

Descripció: El jaciment es va localitzar per la identificació de fragments ceràmics en superfície als camps que
confinen amb el torrent, sobretot al lloc on fa una pronunciada corba. Els materials ceràmics s’observaren a
ambdós costats del torrent, fins i tot en el seu llit. Aquestes restes permeten suposar l’existència d’un
assentament d’època antiga a les proximitats del torrent, com també seria el cas del jaciment de can Gorg (JA
67), allunyat uns metres a l’oest, a la vora del torrent.

Estat actual: Camps de conreu sense llaurar, coberts per vegetació de poca densitat. L’activitat agrícola i
l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 86
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 15

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Estat actual dels camps.

Ceràmiques al llit del torrent.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013
FITXA Nº: JA 86
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DENOMINACIÓ

Sa Creu des Magres

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 87

Coordenades UTM: 363710/4312551

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 155. Es Puig Blanc
Referència cadastral: 07046A019001550000TY
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Des del puig d’en Valls, camps situats al costat occidental del Camí Vell de Sant Mateu, abans
d’arribar a sa Creu des Magres. Feixes delimitades per murs de pedra en sec, destinades al conreu de secà, a
les rodalies del pou de can Sènia.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. II aC - S. VI /VII dC
Romà alt imperial – baix imperial
Descripció: Presència d’abundants fragments ceràmics dispersos per les feixes de cultiu de les immediacions
del pou de can Sènia, sobretot a les situades als costats est i nord-est del pou. Concretament a la zona nordoriental hi ha un ampli sector amb el substrat rocós en superfície, on s’identificaren unes estructures tallades a
la roca. Es tracten d’una sèrie de rases entrecreuades, algunes d’elles comunicades amb forats de planta
irregular, que podrien correspondre a antigues rases de cultiu, encara que a la Carta Arqueològica
s’interpretaren com canalitzacions d’aigua. A part d’aquestes estructures, també es van observar restes de
murs molt arrasats i una cavitat excavada a la roca, de planta rectangular amb els cantons arrodonits, que
donava pas a una cambra subterrània més àmplia completament reomplerta de terra, que podria relacionar-se
amb un hipogeu. Les restes materials abasten un ampli marc cronològic des del S.II aC. fins al menys el S. VIVII dC. També es detectaren alguns fragments de l’època medieval islàmica, però poc representatius.
Finalment cal esmentar que a la zona es localitzen altres elements antics com és al pou de can Sènia, on es
reutilitza el morter d’un trapetum d’època antiga com pica per a l’aigua.
Estat actual: Feixes de conreu sense llaurar, amb l’arboricultura. Les estructures arqueològiques descrites
es troben cobertes per la vegetació i en alguns casos reomplertes de terra. Les activitats agrícoles, el
creixement incontrolat de la vegetació arbustiva i l’acció de l’erosió poden afectar a la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit.
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 12

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.

Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar els elements etnològics conservats a la zona com és el pou (Fitxa Catàleg PRAF 6).

Intervencions
preferents
i admissibles:

IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.

Definició de la zona de
protecció:

Se senyalitza als plànols de la fitxa.

Protecció específica:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Pou de can Sènia, gran pica reutilitzada de la part
fitxa, d’un molí d’olives d’època antiga.

Vista general de l’àrea on aflora el substrat rocós.
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Rasa excavada a la roca.

Restes d’un mur molt arrasat.

Entrada de la cambra subterrània.

Aspecte interior de la cambra.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
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DENOMINACIÓ

Es Puig Blanc.

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu
Emplaçament/Adreça: Avd. Cas Corb, 19

FITXA Nº:

JA 88

Coordenades UTM: 362562 / 4311960

Referència cadastral: 2722701CD6122S0001LI
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic. Àrea de Transició (SRC- AT)
Ús actual: Zona amb arbrat
Espai lliure públic (Normes subsidiàries)
L’Entorn: Àrea localitzada al vessant sud-oest des puig Blanc, al cim se situa la finca envoltada per camps
de conreu en part emboscats, en un terreny de suau pendent, pròxim al pou de na Maciana, on s’inicia el
pla amb feixes de cultiu de secà.

E: 1/5000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica/
Cronologia: S. I aC - II dC
Romà alt imperial
Medieval islàmica
Descripció: Jaciment identificat per la presència de fragments ceràmics trobats en superfície dispersos
pels vessants del Puig Blanc i als terrenys del pla de la part baixa, com va estar a les feixes de les rodalies
del pou de na Maciana al sud-oest. Es detectà una major concentració de materials de la fase islàmica al
camp situat al costat nord-est del grup de cases del cim del puig. Al vessant sud-est, on era visible la roca
del promontori, apareixien unes coves seminaturals, documentant-se una que presentava talls artificials
que regularitzaven les seves parets sobre les que es va edificar una petita construcció amb murs de
maçoneria, que es troba en ruïnes. Segons el testimoni d’un dels propietaris de la finca del Puig Blanc
aquestes coves s’utilitzaren com corrals. En la descripció del jaciment que consta a la Carta Arqueològica
s’esmenta un aljub situat al vessant sud-oest del puig amb una pica de pedra que es tractava del mortarium
d’un trapetum d’un molé d’oli. Durant la inspecció recent del terreny no es va trobar l’aljub ni la pica, però
per la seva localització possiblement es tractés del pou de na Maciana que segons la documentació
consultada tenia una pica antiga de pedra desapareguda a l’actualitat (veure Fitxa Catàleg P 72).
La cronologia dels materials permeten diferenciar dos fases d’ocupació a la zona, la més antiga del període
tardo-púnic, i una altra de l’època medieval islàmica que podria correspondre a una alqueria possiblement
emplaçada al cim del puig.
Estat actual: Feixes de conreu llaurades i altres zones del puig cobertes per la vegetació arbustiva i pins.
Cavitats excavades a la roca plenes d’escombraries. A la vora de la carretera i dels camins s’acumulen
abocaments de qualsevol tipus, monticles de terra i d’enderrocs que han dificultat la prospecció del terreny.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, llevat de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
FITXA Nº: JA 88
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI-16

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment. No
obstant això cal considerar els elements etnològics conservats a la zona com és el pou (Fitxa Catàleg P 72).
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per a determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Declaració:

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge del vessant meridional del Puig Blanc, amb el camí d’accés, en primer terme el pou de na Maciana.
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Construcció sobre els retalls artificials de la roca.

Cavitat tallada a la roca sota els murs.

Coves al terreny.
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Abril de 2013
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DENOMINACIÓ

Sa Vinya Llarga 1

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 89

Coordenades UTM: 360015/ 4311556

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 117. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A020001170000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes sense llaurar
L’Entorn: Al nord de la Serra Llarga a prop del marge meridional torrent d’es Fornàs, àrea situada al solc
mig, just en el punt on el camí d’es Fornàs fa unes pronunciades corbes que descendeixen cap el costat
sud del torrent. Els terrenys es troben a l’oest de la segona corba, en una zona afectada per una cantera.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica

Cronologia: S. II - I aC

Descripció: Jaciment identificat per la presència de restes ceràmiques als terrenys propers a la vora
meridional del torrent, no s’hi han trobat altres elements que permetin fer una valoració més precisa de
presumpte hàbitat. Probablement aquest s’ha vist afectat per obertura d’una cantera per a l’extracció de
sorra, que va alterar l’entorn natural pròxim al solc del torrent.

Estat actual: Camps de conreu abandonats, coberts per la vegetació espontània. L’acció de l’erosió i la
recuperació de les feines agrícoles poden afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 9

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Es representa als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI).

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general.

Part afectada per la cantera.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013
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DENOMINACIÓ

Sa Vinya Llarga 2

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 90

Coordenades UTM: 360502/4311571

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 117. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A020001170000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes emboscades
L’Entorn: Curs mig del torrent d’es Fornàs, zona abancalada al peu del vessant septentrional de sa Serra
Llarga. Zona coberta per la vegetació arbustiva i pinars al costat del camí que recorre el torrent pel seu
marge meridional.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjanaTardo-púnica/ Romà alt imperial

Cronologia: S. V aC / S. I dC

Descripció: Segons les dades que consten en la fitxa de la carta arqueològica es van torbar abundants
fragments ceràmics dispersos en la superfície dels bancals més pròxims al torrent.
Durant la inspecció recent del sector la troballa de materials no ha estat possible per trobar-se el terreny
totalment cobert per una densa vegetació natural.

Estat actual: Terrenys en propietat privada, tancats amb murs de pedra i filferrada, la superfície es troba
totalment coberta per la vegetació arbustiva, la qual cosa dificulta la visualització de les restes
arqueològiques. L’acció de l’erosió pot afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 10

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI).

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de l’exterior de la finca.

Fotografia extreta de la Carta arqueològica, F VI- 10.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
No es va realitzar la supervisió directa del sector ja que actualment els camps es troben tancats. No obstant
això es trobaren dificultats per a la localització del jaciment ja que la representació del sector al plànol de la
fitxa de la Carta Arqueològica es molt esquemàtic i pot induir a error. És per això, que en cas d’intervenir en
la zona, es recomana consultar la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica ja que no es té la certesa
d’haver prospectat l’àrea hi especificada.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 90

2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Sa Vinya Llarga 3

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 91

Coordenades UTM: 360665/ 4311587

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 117. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A020001170000TK
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes emboscades
L’Entorn: Curs mig del torrent d’es Fornàs, terreny en pendent al peu del vessant septentrional de la Serra
de sa Vinya Llarga fins al torrent. Zona coberta per pinars i brolla al costat del camí que recorre el torrent
pel seu marge meridional.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana –
Cronologia: S. V aC / S. I dC
Tardo-púnica / Romà alt imperial
Descripció: Jaciment identificat per la presència d’abundants restes ceràmiques disperses al llarg d’una
àmplia superfície. També es verificà l’existència de possibles talls artificials a la roca.
Segons la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica es va localitzar un camí antic, ja en desús, que
discorria paral·lel al torrent. En aquest camí es diferenciaren a trams solcs profunds al substrat rocós, que
es van identificar amb l’empremta deixada per les rodes de carros. Durant la inspecció recent del sector no
ha estat possible localitzar l’antic camí.
Estat actual: Superfície del terreny totalment coberta per la vegetació arbustiva, la qual cosa dificulta la
visualització de les restes arqueològiques. L’acció de l’erosió pot afectar a la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 91
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 11

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només es senyalitza als plànols de la fitxa (veure observacions)
protecció:
Protecció específica:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general (Fotografia extreta de la Carta arqueològica, jaciment F VI- 11).
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Marques de rodes de carros (Fotografia extreta de la
Carta arqueològica, jaciment F VI- 11).

Possibles talls artificials situats al costat nord el camí,
coberts per la vegetació, documentats durant la
inspecció recent del terreny.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Part dels camps on es va situar el jaciment es trobaven tancats per una reixa, per això no es va poder
supervisar tot el sector indicat en la fitxa de la Carta Arqueològica de referència. No obstant això es trobaren
dificultats per a la localització del jaciment ja que la representació del sector al plànol de la fitxa de la Carta
es molt esquemàtic i pot induir a error. És per això, que en cas d’intervenir a la zona, es recomana consultar
la informació de la fitxa de la Carta Arqueològica ja que no es té la certesa d’haver prospectat l’àrea hi
especificada.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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DENOMINACIÓ

Sa Vinya Llarga 4

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 92

Coordenades UTM: 361060/ 4311416

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 123. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A020001230000TX
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú / forestal
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Camps situats al sud-oest del Putxet des Puig, a la banda meridional del curs mig del torrent des
Fornàs. Terrenys conreats dedicats a l’arboricultura situats entre una casa Pagesa i el torrent.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana - tardo-púnica
Romà alt imperial – baix imperial

Cronologia: S. V aC /
S. IV-V dC

Descripció: Restes visibles de fragments ceràmics amb un ampli marc cronològic, dispersos per la
superfície del camp situat al costat del camí, entre aquest i el torrent. No s’hi ha trobat altres evidències
arqueològiques que permetin fer una valoració més precisa del jaciment.

Estat actual: Camps amb aprofitament agrícola. Les activitats agrícoles i l’acció de l’erosió poden afectar a
la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 92
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 24

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa aplicable. Qualsevol
obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ
estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
FITXA Nº: JA 92
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DENOMINACIÓ

Sa Vinya Llarga 5

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 93

Coordenades UTM: 361202/ 4311249

Emplaçament/Adreça: Polígon 20 Parcel·la 127. Es Fornàs
Referència cadastral: 07046A020001270000TS
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Agrari
L’Entorn: Terrenys del costat meridional del torrent des Fornàs, a l’est dels estreps muntanyencs de la
Serra Llarga. Feixes de conreu delimitades amb murs de pedra, distribuïdes seguint el pendent del terreny,
destinades al cultiu de secà d’espècies arbòries, a l’altra banda del camí el torrent adquireix un important
pendent.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Púnica mitjana –
Tardo-púnica / Romà alt imperial.

Cronologia: S. V aC / S. I dC

Descripció: Terreny pròxim al marge sud del torrent d’es Fornàs, junt al camí. S’hi identificà un important
nombre de fragments ceràmics corresponents als períodes púnic i romà.

Estat actual: Camps de conreu llaurats i en labor, delimitats per murs de pedra. Les activitats agrícoles i
l’acció de l’erosió poden afectar la integritat de les restes.

Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.

FITXA Nº: JA 93

1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 25

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa vigent. Qualsevol obra
o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ estudi
d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
Intervencions
del jaciment.
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

-

Normativa:

-

Legislació aplicable:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Data de registre de la fitxa: Maig de 2013
FITXA Nº: JA 93

2
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DENOMINACIÓ

Sa Vinyeta

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

JA 94

Coordenades UTM: 360043/4311638

Emplaçament/Adreça: Polígon - Parcel·la - . Es Fornàs
Referència cadastral: Comprèn distintes parcel·les
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (ANEI)
Ús actual: Feixes emboscades
L’Entorn: Vessant oest de la Serreta de can Palau, seguint el camí des Fornàs que discorre pel costat
septentrional torrent, en el seu curs mig, on el camí fa unes pronunciades corbes que descendeixen cap a
l’altre marge del torrent. Els terrenys es troben entre el camí i la primera corba, es tracta d’una àrea coberta
per la vegetació arbustiva, alguns pins i altres espècies arbòries.

E: 1/2000

2. DADES DESCRIPTIVES
Tipologia: Assentament/Habitació

Època: Tardo-púnica

Cronologia: S. II - I aC

Descripció: Localització de nombrosos fragments ceràmics de l’època antiga en l’àrea compresa al sud de
la carretera i la primera corba del camí que travessa el torrent. Sector on també es va identificar un tram
d’un antic camí que discorre paral·lel a la vorera del torrent. Terreny que presenta un suau pendent cap el
torrent amb afloracions rocoses on s’hi ha pogut identificar alguns talls i solcs possiblement artificials.
Restes d’un mur antic que sembla delimitar un camí i que va tenir continuïtat cap al terreny de l’altra banda
de la corba de la carretera. També s’hi observen acumulacions de terra amb abundants restes ceràmiques
als seus votants. La densa vegetació que cobreix les estructures descrites dificulten donar una interpretació
més precisa de les restes arqueològiques identificades, però sembla que al lloc podria existir una
instal·lació antiga, en connexió amb un camí o via de comunicació que uniria petits assentaments ubicats al
llarg del curs del torrent.
Estat actual: Superfície del terreny totalment coberta per la vegetació arbustiva, la qual cosa dificulta la
visualització de les restes arqueològiques. L’acció de l’erosió pot afectar a la integritat de les restes.
Intervencions: No s’han efectuat intervencions de caràcter arqueològic, a excepció de les prospeccions
realitzades amb motiu de l’elaboració de la Carta Arqueològica el 1991 i les inspeccions recents.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Inèdit
CODI A LA CARTA ARQUEOLÒGICA:

F VI- 8

4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
Categoria A (a la baixa en cas de no verificar-se l’entitat de les
GRAU DE PROTECCIÓ:
restes)
Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la legislació i normativa aplicable.
Qualsevol obra o remocions que es plantegin al sector hauran d’anar acompanyades de seguiment
arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Pendent d’investigació arqueològica que determini l’entitat i l’abast del jaciment.
IP: Prospecció, documentació i excavació arqueològica per determinar l’abast
del jaciment.
Intervencions
preferents
IA: Si cal restauració, conservació i consolidació de les possibles estructures
i admissibles:
arqueològiques hi conservades. Tasques de neteja superficial i manteniment de
l’àrea.
Definició de la zona de
Per determinar, només se senyalitza als plànols de la fitxa.
protecció:
Protecció específica:

Legislació aplicable:

Àrea Natural d’Especial Interès
(SRP-ANEI)

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
PTI. Aprovat pel Consell d’Eivissa el 21/03/05 (BOIB, núm. 50, 31/03/2005).
Decret 14/2011, de 25 de febrer, Reglamento d’intervencions arqueològiques i
paleontològiques de les Illes Balears (BOIB, Núm. 37, 10/03/2011).

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista general.

Substrat rocós amb retalls.
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Talls artificials al substrat rocós, solc.

Restes d’un mur.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7. OBSERVACIONS
Restes del camí antic identificat en aquest jaciment, que podria estar en connexió amb els trams
documentats als jaciments catalogats JA 68 i JA 91.
Data de registre de la fitxa: Juny de 2013
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