Edicte
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 14.12.2020,
relatiu a la incoació de l’expedient de delimitació de l’entorn de protecció del
jaciment arqueològic anomenat Talaiot de Sa Beguda (Alaior) (Exp. 2109-2020000004)
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Atès que en data 6 de febrer de 1995, el Consell Insular de Menorca va assumir, en
virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, les competències autonòmiques
determinades a la Llei 16/1985 de 25 de juny del patrimoni històric espanyol.
Atès l’establert al Capítol primer del Titol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, en relació amb els béns d’interès cultural i
el procediment a seguir per a la seva declaració.
Atès que el jaciment arqueològic anomenat talaiot de Sa Beguda està situat just
devora de la carretera Me-1 de Maó a Ciutadella, i és un dels BIC que, avui dia, no
compte amb l'entorn de protecció establert d'acord amb la legislació vigent. La
delimitació de l’àrea monumental i del seu entorn de protecció contribueixen a la
seva salvaguarda i protecció.
Atès que el talaiot de Sa Beguda (Alaior) va ser declarat Monument històrico-artístic
pel Decret 2563/1966 de 10 de setembre.
Atesa la disposició addicional primera de la Llei 16/1985, de patrimoni històric
espanyol, que diu que els béns que amb anterioritat s'hagin declarat historicoartístics
passen a tenir la consideració i a denominar-se béns d'interès cultural i queden
sotmesos al règim jurídic que la Llei estableix.
Atès que l'art. 11.2 de l'esmentada llei estatal i l'art. 7.4.b) de la Llei 12/1998, del
patrimoni històric de les Illes Balears, preveuen que en el cas d'immobles s'haurà de
delimitar l'entorn afectat per la declaració.
Atès que l'article 11 de la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears
estableix que per a les delimitacions dels entorns s'haurà de seguir el mateix
procediment i tramitació que per a la declaració de bé d'interès cultural.
Atesa la Resolució núm. 110/2016, del conseller de Cultura i Educació del Consell
Insular de Menorca, en la que informava favorablement la delimitació de l’entorn de
protecció de la zona arqueològica, sense perjudici de la tramitació establerta en
l’article 11 de la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears, i en la que en
el punt 2, s’autoritzava la construcció de la piscina amb la prescripció de què l’obra

s’haurà d’executar amb el control preventiu per part d’un arqueòleg professional, a
càrrec del promotor i amb la preceptiva autorització del departament de Cultura i
Educació segons l’establert a l’article 9.3 del reglament d’intervencions
arqueològiques.
Atès l'informe del tècnic arqueòleg del Servei de patrimoni històric José Simón
Gornés Hachero, de dia 18 de novembre de 2020.
Vist l’establert als articles 7 i següents de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
Patrimoni Històric de les Illes Balears, en relació amb els béns d’interès cultural i el
procediment a seguir per a la seva incoació;
Vist l’informe favorable a la incoació de l’expedient de la Comissió Tècnica
Assessora de Patrimoni Històric en sessió ordinària de dia 23 de novembre de 2020;
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Com a titular del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, en exercici
de les competències atribuïdes pel Decret de presidència núm. 425/2019 de 10 de
juliol (BOIB núm. 95 ext. d’11 de juliol de 2019) en relació amb els Decrets de
presidència núm. 421/2019 i núm. 422/2019 de 9 de juliol (BOIB núm. 93 ext. de 10
de juliol de 2019);
Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació,
Joventut i Esports;
El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària adopta l'acord següent:
Primer. Incoar l’expedient de delimitació de l’entorn de protecció del talaiot de Sa
Beguda (Alaior), segons la descripció i la planimetria que figuren a l’annex.
Segon. Notificar l'acord al Registre de Béns d'Interès Cultural de la CAIB i al
Registre General de Béns d'Interès Cultural del Ministeri de Cultura i Esports, perquè
en facin l'anotació preventiva.
Tercer. Sol·licitar a l'IME l'informe previst en l'art. 9.1 a, d'acord amb l'art. 96 de la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
Quart. Notificar l'acord a tots els interessats i a l'Ajuntament d’Alaior, d'acord amb el
que estableixen l'art. 8 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric
de les Illes Balears, i l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Cinquè. Publicar l'acord en el BOIB i en el BOE als efectes d'informació pública,
conformement amb el que preveu l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
ANNEX
IDENTIFICACIÓ DEL BÉ OBJECTE DE DELIMITACIÓ.
Els registres que identifiquen aquest bé són:
Consell Insular de Menorca: 07002-55-000076-BEG01.
Govern de les Illes Balears: 7002-2-2-51-001622-0*.
Ministerio de Cultura: R-I-51-0003225-00000*.
A l’Inventari de Josep Mascaró Pasarius de 1966, conten dos números de registre que

corresponen al mateix jaciment: Estància d'en Bou (Sa Beguda) amb el nº 1542, i Tanques
d’en Contestí amb el nº 1594. A més, en la seva carta arqueològica publicada en 1982 (pàg.
398 del llibre Geografia e Historia de Menorca) inclou el jaciment de sa Beguda i el remet a
les Tanques d'en Contestí.Són, per tant, el mateix jaciment.
En els registres del GB i del Ministeri de Cultura consta com a Estància den Bou i també
amb el nom de Ses Tanques d’en Contestí, ja que Mascaró Pasarius l'inventaria dues
vegades amb aquests noms diferents. En el registre del Ministeri l'Estància d'en Bou està
duplicat, és a dir, té dos codis: RI-51- 0003173-00000 i R-I-51-0003174-0000, amb
denominació “Resto Prehistórico de Estancia D'en Bou».
En el registre del Govern de les Illes Balears passa el mateix amb els codis: 7002-2-2-51001571-0 i 700-22-2-51-001572-0. Declarat per la disposició addicional primera de la
Llei16/1985, del patrimoni històric espanyol. Decret 2563/1966 de 10 de setembre.
Les coordenades que situen el bé son: UTM: 597.414 / 4420.200
El número de la finca d'acord amb el cadastre és la núm: 07002A015001870000GG. En el
registre de la propietat consta inscrita en el tom 1844, llibre 246, fol 134, finca 9125 d’Alaior.
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SITUACIÓ DEL BÉ OBJECTE DE DELIMITACIÓ.
El talaiot està just en el punt quilomètric PK-12 de la carretera general de Me-1 de Maó a
Ciutadella, però per accedir a la finca on està emplaçat s’hi va travessant el pont que creua
la Me-1 i agafar el camí de S’Alblegall, per a entrar a una zona coneguda com tanques d’en
Contestí o Sa Beguda.
DESCRIPCIÓ DE LA ZONA MONUMENTAL ESTAT DE CONSERVACIÓ.
La zona monumental està conformada per les restes d’un talaiot de planta circular, molt
malmès per les obres antigues de la mateixa carretera, i que te altres restes sense definir al
seu voltant. És quasi segur que en el subsòl que l’envolta hi hagi restes arqueològiques
soterrades, tal com es va veure en un sondeig fet l’any 1994 durant el curs de les obres
d’ampliació de la carretera. El talaiot podria tenir uns 8 o 10 m de diàmetre, però és difícil de
precisar ates que està xapat en part del seu parament extern. En els voltants s’observen
restes de ceràmiques prehistòriques i clàssiques, i amolons talaiòtics.
DESCRIPCIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE L’ENTORN
La delimitació es marca a partir de les diagonals major i menor de les restes, essent la
distància de 70 m la màxima a aplicar tot tenint en compte adaptar-se als límits físics
existents. Així, la línia de delimitació en el nord es projecte fins les parets de tanca que
voregen la carretera Me 1- Maó-Ciutadella, en els punts (1) coordenades UTM
597348/4420244 i (2) coordenades UTM 597458/4420233, proposta que s'ha de considerar
adequada perquè l'àrea arqueològica s'estenia cap aquesta àrea abans de construir la
variant. Es projecta cap el sud en línia recta fins la paret de la parcel·la (3) coordenades
UTM 597457/4420172, des d'on continua per la paret que voreja el camí de Binicalssitx fins
a l'alçada de la casa (4) coordenades UTM 597379/4420144, on es projecte fins la paret de
la casa, continua per aquesta i s'enllaça amb la paret del bouer, emprant les façanes
d'aquestes construccions com a límit físic existent fins al final on es perllonga en línia recta
fins la paret de la carretera (5) a les coordenades UTM 597339/4420217.
S'inclou dins l'àrea de l'entorn la construcció contemporània a l'interior de la qual hi ha un
sitjot o cavitat on es va localitzar en temps antics una olla de la que no es tenen més
informacions.
TITULARS DEL DRET DE PROPIETAT
El límit del perímetre de l’entorn de protecció i del perímetre de la zona monumental es troba
dins les següents propietats:
-07002A015001870000GG, DS poligono, 15, parcel·la 187 Sa Talaia, 07730 Alaior.
Propietària PONS SINTES, FRANCISCA, amb DNI: 41496871H.

El perímetre de protecció afecta també a les parcel·les veínes:
-07002A015001860000GY, Polígono 15 Parcela 186, Sa Talaia, Alaior. Propietaria: PONS
SINTES, ANA MARIA, amb DNI 41491383G i domicili a CM s'Alblegay. Polig. 15, parc., 32,
07730 Alaior.
-07002A015000320000GL Polígono 15 Parcela 32 Sa Talaia, Alaior. Propietari: GARRIGA
CARDONA, SEBASTIAN, amb DNI: 41489074H, CM s'Alblegay. Polig. 15, parc. 32, 07730
Alaior.
-07002A015001100000GJ, polígon 15, parcel·la 110, sa Talaia, Alaior. Propietaria: PONS
SINTES, JUANA, amb DNI: 41494989E, CL s'Androna 15, 07730, Alaior.
- 07002A01509004, referencia cadastral del Camí de S’Alblegall, Ajuntament d’Alaior.
- 07002A01509052, referencia cadastral de la carretera general Me-1, Consell Insular de
Menorca.
CRITERIS BÀSICS QUE AMB CARÀCTER ESPECÍFIC HAN DE REGIR LES
INTERVENCIONS SOBRE L’ENTORN.
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Les intervencions dins tota la zona delimitada com a monumental assenyalada amb retxat
en el plànol annex aniran encaminades a la protecció, investigació, estudi i valoració del bé.
Totes les intervencions dins la zona delimitada necessitaran l’autorització del Consell Insular.
Dins la zona de delimitació de l'entorn es permet dur a terme tasques forestals i agricolaramaderes, així com totes aquelles que permeti el PGOU d'Alaior i el Pla Territorial de
Menorca.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es podrà interposar

un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador
des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent,
quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la
desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
Per delegació de la presidenta,
El secretari del Consell Executiu
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Octavi Pons Castejón
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019

Octavi Pons Castejón
13/01/2021 13:32:39
Firma
Maó

