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1. Introducció i antecedents
Es presenten a aquest informe els resultats de la prospecció arqueològica realitzada pel
signant als polígons 1 (parcel·les 28 i 67) i 2 (parcel·les 235 a 238) del terme municipal de
Bunyola, com actuació prèvia per a l’aprovació de la instal·lació d’un parc fotovoltaic a l’indret
esmentat (Expedient 398/2020).
La tramitació es va iniciar dia 10 de juliol de 2020, quan es registra al Consell de Mallorca una
sol·licitud d’informe relativa a la instal·lació d’un parc fotovoltaic als polígons 1 (parcel·les 28 i
67) i 2 (parcel·les 235 a 238) del terme municipal de Bunyola (Expedient 398/2020). Aquesta
sol·licitud inclou la proposta d’una prospecció arqueològica de l’àrea afectada, actuació per a
la qual se sol·licita autorització incloent el projecte corresponent.
En data de 7 d’octubre de 2020 la Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del
Consell de Mallorca dicta la resolució autoritzant l’execució d’aquest projecte de prospecció
arqueològica. Aquesta autorització incorpora la prescripció que, un cop duta a terme la
prospecció, s’hauran de presentar els resultats al Servei de Patrimoni Històric, a fi efecte
d’avaluar l’impacte sobre eventuals restes patrimonials, emetre informe preceptiu i plantejar,
si escau, les actuacions necessàries per garantir la seva conservació.
Immediatament a continuació d’haver rebut aquesta autorització s’ha duit a terme l’execució
de l’esmentat projecte de prospecció arqueològica.

2. Localització i descripció de l’àrea de prospecció
L’àrea afectada la prospecció arqueològica als terrenys afectats pel projecte de parc fotovoltaic
al terme municipal de Bunyola (Polígon 1 – Parcel·les 28 i 67; Polígon 2 – Parcel·les 235 a 238).
es troba a les immediacions del complex de Son Amar i del centre de tractament de residus de
Son Reus (Figura 1). La superfície afectada pel projecte d’instal·lació del parc fotovoltaic ocupa
una extensió d’unes 37 ha (Figura 2).
Els terrenys estan formats majoritàriament per camps de relleu suau i, en general, amb
visibilitat relativament bona de la superfície a prospectar.
No consta l’existència de jaciments catalogats a l’àrea afectada per aquest projecte ni a les
seves immediacions.
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Figura 1. Localització dels terrenys afectats pel projecte d’instal·lació d’un parc fotovoltaic a les
immediacions del complex de Son Amar i del centre de tractament de residus de Son Reus.

Figura 2. Ubicació dels terrenys afectats pel projecte d’instal·lació d’un parc fotovoltaic en
relació al parcel·lari del terme de Bunyola i emplaçament previst del parc
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4. Descripció de l’actuació, equip i metodologia
La prospecció ha consistit en la inspecció visual de la superfície del terreny afectat pel projecte
d’instal·lació del parc fotovoltaic. Per a això s’ha recorregut tota l’extensió afectada a partir de
traçats rectilinis paral·lels amb una equidistància de 10 m.
Com ja s’ha esmentat, els terrenys estan formats per camps de conreu, de relleu suau. La
visibilitat de la superfície del terreny ha estat bona. Els camps prospectats presenten una
quantitat moderada de garrovers intercalats entre la terra de conreu, que no han dificultat les
feines de prospecció ja que es troben a certa distància uns dels altres (Figura 5).
La intervenció ha estat dirigida i realitzada per Damià Ramis Bernad , arqueòleg que signa el
present informe.
A nivell metodològic, i tal com figura al projecte d’intervenció, s’havia previst la delimitació i
ubicació topogràfica dels elements arqueològics que poguessin aparèixer mitjançant un
sistema de posicionament geogràfic global mitjançant satèl·lit (GPS), juntament amb les
referències cartogràfiques. La prospecció no contemplava la recollida de materials
arqueològics, que en cas d’esser d’aparèixer, haurien estat identificats in situ i fotografiats en
els casos significatius. No obstant, no ha resultat necessari aplicar aquests criteris ja que, com
s’explica a l’apartat següent, el resultat de la prospecció han estat completament negatius.

5. Resultats de la prospecció
Els resultats de la prospecció han estat completament negatius. Malgrat l’extensa superfície
prospectada i la bona visibilitat del terreny (Figures 3 a 7), no s’ha detectat la presència de cap
resta arqueològica o d’interès patrimonial. No s’han identificat restes arquitectòniques, ni
tampoc s’han localitzat restes materials mobles (ceràmiques o altres), de possible interès
arqueològic o patrimonial.
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Figura 3. Vista general de la zona nord de l’àrea prospectada.

Figura 4. Vista general la zona central de l’àrea de prospecció. Al fons s’observa el casal del
Rafalot, que forma part de la propietat, i es troba a l’extrem oriental de l’àrea prospectada, ja
fora d’ella.
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Figura 5. Vista general de la zona central de l’àrea prospectada, amb la serra de Tramuntana al
fons. S’observa la bona visibilitat de la superfície del terreny, amb garrovers dispersos de
manera irregular a tota la zona.

Figura 6. Vista de la zona occidental de l’àrea prospectada, fotografiada al moment del pas del
tren de Sóller, que permet ubicar a la imatge la posició de les vies ferroviàries que delimiten
l’extrem oest de l’àrea de prospecció.
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Figura 7. Vista general de la zona sud de l’àrea prospectada. Al fons s’observa la gran
acumulació de grava corresponent a la pedrera d’extracció d’àrids situada a l’extrem
meridional de l’àrea prospectada, ja fora d’ella.

6. Conclusions
A partir de la prospecció arqueològica realitzada, no s’ha identificat l’existència de cap resta
d’interès patrimonial als polígons 1 (parcel·les 28 i 67) i 2 (parcel·les 235 a 238) del terme
municipal de Bunyola.
En conclusió, la prospecció arqueològica realitzada als polígons 1 (parcel·les 28 i 67) i 2
(parcel·les 235 a 238) del terme municipal de Bunyola, no ha permès localitzar cap element
patrimonial que impedeixi l’aprovació o obligui a modificar el projecte d’instal·lació d’un parc
fotovoltaic a l’indret esmentat.

Ciutadella de Menorca, 30 d’octubre de 2020

Damià Ramis Bernad
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