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Inca, 24 de març de 2017 

Bernat J. Mateu-Morro, Graduat en Història de l’Art i actuant com a Tècnic de Patrimoni,  

INFORM 

D’acord amb el que marca el Catàleg d’Elements d’interès Artístic, Històric, Ambiental i 

Patrimoni Arquitectònic del Terme Municipal d’Inca en relació a l’immoble de Can Ingnasi, 

recollit en la fitxa INC-D097, és necessari un estudi previ d’aquest per a poder dur-hi a 

terme una intervenció de caràcter arquitectònic.  

Per aquest motiu s’ha realitzat la visita física a l’immoble per a la realització d’un examen 

organolèptic i historicoartístic, el qual ha permès conèixer les restes de valor que es troben 

al seu interior no recollides pel Catàleg i poder concretar quins són els elements que han de 

conservar-se. Per tal que els futurs projectes que s’autoritzin en recullin les directrius 

d’aquest.  

 

1. Identificació 

L’habitatge Can Ignasi es troba emplaçat al terme municipal d’Inca, situat al polígon 

cinc parcel·la 180. Les seves coordenades UTM són X: 497393 i Y:4393410, i la seva 

referència cadastral és 07027A00500180. Dit habitatge es localitza en un entorn 

rústic situat entre Son Penya Vell i Son Mas.   

Can Ignasi és un habitatge unifamiliar inclòs dins el Catàleg municipal d’Inca sota la 

tipologia constructiva tradicional de casa de pagès. El seu ús actual és el d’habitatge.   

 

2. Descripció de l’element. 

 

Can Ignasi és un habitatge, casa de pagès, del qual no hi ha documentació històrica 

que hi faci referència. Es desconeix amb exactitud el seu origen, encara que aquest 

es trobaria lligat a taques derivades de l'explotació agrícola i ramadera, alhora que 

també disposa d'espai per a l'hàbitat de les persones que treballen en dita 

explotació. 
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L'habitatge va experimentant un creixement amb la construcció de noves 

dependències. Ben entrat el segle XX es produeix un important canvi que acaba 

substituint els espais agrícoles per habitatge, deixant a l'edifici sols com un espai 

residencial. Prova de que les tasques del camp han estat abandonades o han perdut 

notablement la seva importància. 

 

Pel que fa a la Casa és una construcció aïllada, dedicada a habitatge unifamiliar, de la 

qual hi podem diferenciar clarament dos cossos o etapes constructives. Distingim un 

primer cos (A) que pertany a l'edifici original i un segon cos (B) format per 

dependències annexes afegides en posterioritat. 
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L'edifici original està compost per un cos d'una crugia i dues altures. Presenta una 

coberta a una vessant inclinada cap a la façana nord. 

 

A l'exterior la façana sud és la més important, ja que en ella es situa el portal 

principal d’ingrés a la casa. És tracta d'una paret de fàbrica d'obra de pedra 

ordinària amb morter de calç mallorquí, també anomenada pedra en verd. En ella 

les obertures no es distribueixen de manera regular, trobem el portal abans 

anomenat, d'arc de mig punt, situat en el centre de la façana. A la planta baixa 

apareixen dues finestres situades al costat dret del portal. En la planta primera 

també trobem l'obertura de dues finestres. La forma d'aquestes finestres és 

quadrangular amb un lleuger esplandit, presenten una estructura allindanada i una 

fillola. 

 

En la mateixa façana sud hi trobem altres elements. Es tracta d'una carrera a mode 

de còdols, situada al davant del portal i un pujador situat al costat dret de dit portal. 

També hi ha una pèrgola emprada a mode d'emparrat. 

 

Pel que fa a la façana nord, es troba treballada en pedra en verd. És una estructura 

bastant senzilla que sols presenta una obertura en planta baixa que es concreta en 

un portal allindanat. Aquesta façana és la que recull les aigües de la coberta, i té 

situada una canal a la part superior a partir de teules disposades fent servir la seva 
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part còncava. La façana oest, més senzilla presenta dues finestres amb un lleuger 

esplandit, una a la planta baixa i l’altra a la planta primera. La façana est, no es pot 

observar, ja que amb el creixement de la casa a partir dels annexos afegits 

posteriorment, aquesta quedà coberta. 

 

Totes aquestes façanes presenten els seus murs de pedra ordinària amb juntes 

plenes de morter de calç, les quals estaven cobertes amb una capa d'aterracat que es 

troba malmesa en gran part. Totes les obertures es troben emmarcades per una 

faixa de color blanc. 

 

A l'interior l'edifici es concreta en una planta rectangular allargada. En planta baixa 

diferenciem tres estances, l'entrada principal, el menjador i una habitació. L'entrada 

és l'espai que dóna accés a l'interior de la casa i distribueix el pas cap a altres 

estances, alhora que també comunica la façana sud amb la nord. En la mateixa 

entrada es troba l'escala que comunica amb el pis superior, de la qual s'ha aprofitat 

l'espai del seu davall per col·locar-hi un rebostet. Pel que fa al menjador, en ell s'hi 

disposa una pica de pedra viva integrada en una fornícula i decorada amb rajoles de 

motius florals i vegetals. Pel que fa a la planta primera es divideix en dues estances, 

dormitori i traster. 

 

Pel que fa als elements constructius d'aquest cos original, els murs de pedra en verd 

abans esmentats, apareixen aterracats i emblanquinats a l'interior. La coberta 

interior és de bigues de fusta vistes, disposades horitzontals en la planta baixa i de 

manera inclinada cap a la façana sud en la planta alta. 

 

Pel que fa al paviment, destaca el que es localitza al rebostet, que es troba més en 

sintonia amb la tipologia tradicional de l’habitatge i que es distingeix per trobar-se 

per sota del nivell de la resta del paviment de les altres estances. 

 

En relació a les dependències annexes posteriors cal dir que les mateixes s’han 

desenvolupat a partir d’un creixement orgànic en planta que dóna com a resultat 
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una distribució d’espais irregular. Els murs que s’hi aixequen són de bloc de formigó, 

presentant una cobertura interior a partir d’una capa d’aterracat i pintura, mentre 

que a l’exterior es presenten coberts de pedra ordinària amb juntes sense omplir. La 

coberta interior incorpora un embigat de formigó, a la planta baixa les bigues s’hi 

disposen horitzontals i no visibles, a la planta primera s’hi troben inclinades a doble 

vessant i vistes. Ambdues plantes presenten a l’interior un paviment de rajola 

ceràmica.  

 

Si bé cal dir que els annexes no respecten la volumetria ni les altures del cos original  

tan a la façana sud com a la nord. Pel que fa a la façana nord, permet l’accés a la 

terrassa principal a través d’una escala exterior. També s’hi localitza una terrassa 

secundària de menors dimensions.  

 

A l’entorn de l’edifici s’hi localitzen un seguit d’elements de nova construcció. 

Aquests han sorgit lligats a l’habitatge principal, hi consten una piscina, dos forns de 

llenya, dos pous i una caseta-magatzem.   

  

3. Protecció actual.  

D’acord amb l’article 174 del Pla General d’Ordenació Urbanística/2012 serà la fitxa 

del Catàleg municipal la que designarà el grau de protecció aplicable a l’immoble de 

Can Ignasi.  Tal i com es recull a la fitxa D097 de dit catàleg  es contempla un grau de 

protecció B per a l’immoble, és a dir, s’hi aplica un nivell de protecció estructural.  

 

Aquesta categoria s’aplica als casos que permeten la execució d’obres per adaptar 

l’immoble a les condicions necessàries de confort, o bé garantir la continuïtat de l’ús 

al qual es destina així com aquelles que es trobin permeses al PGOU. S’hi especifica 

com a intervencions preferents i admissibles conservar la configuració de les façanes 

i de l’estructura de l’edifici. Mentre que a l’interior es requerirà d’un informe previ 

per part d’un tècnic de patrimoni que determini quins són els elements a conservar.   

 



7 
 

Ens trobem davant un figura jurídica de protecció que resulta incompleta atès que, 

malgrat estipular unes directrius d’intervenció, no concreta parts i elements a 

protegir.  

 

4.  Valoració 

 

Amb tot el que s’ha exposat fins al moment, es poden distingir clarament dos àmbits 

diferenciats de Can Ignasi:  l’edifici original i els annexes posteriors. És l’edifici 

original el que concentra l’interès del conjunt arquitectònic. És, per tant, en aquest 

espai on s’hauria d’ajustar la protecció proposada pel Catàleg municipal.  Sobre 

aquest es podran realitzar actuacions de consolidació, manteniment, restauració i 

conservació a més de la reparació d’elements deteriorats. Totes aquestes actuacions 

s’hauran de fer respectant les tècniques constructives i els materials tradicionals.  

 

A banda de la protecció atorgada a l’edifici original, hi ha un seguit d’elements que 

presenten prou entitat i que per tan han de ser conservats sense poder-se modificar 

ni traslladar. Aquests elements són:  

- Pica amb escudelleres.  

- Rebostet, inclòs el paviment. 

- Canal de teules.  

- Pujadors.  

- Carrera.  
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Els annexes posteriors haurien de restar al marge d’aquesta protecció. D’una banda 

cal tenir en compte que aquests no es corresponen amb la tipologia de l’edifici 

original, a més a més s’hi dóna un ús diferenciat dels materials constructius. D’igual 

manera s’identifiquen com a nova construcció els elements entorn a l’edifici 

(piscina, dos forns de llenya, dos pous i una caseta-magatzem), per tant aquests 

poden ser eliminats atès que no presenten cap interès.  

 

A banda de les directrius aportades, es recomana la retirada del cablejat que forma 

part de la instal·lació elèctrica i que recorre part de les façanes exteriors.  

 

  



5. Galeria d’Imatges 

1.Pica i escudellers 
 

2.Escala i Rebostet 

 
3.Interior annexos posteriors 

 
4.Coberta interior annexos posteriors 

 
5.Coberta interior edifici original 

 
6.Façana nord, edifici original 



 
7.Façana sud, edifici original 

 
8.Façana sud, annexos posteriors 

 
9.Façana nord, annexos posteriors 

 
10.Detall del cablejat elèctric 

 
11.Caseta-magatzem 

 
12.Piscineta 



 
13.Forn  

 

 
14.Forn 

 


