Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SA TANQUETA
Clau: Codi: INC- F059
Grau de protecció: C
Tipologia: edificació rústica
Ús actual: no definit
Autoria: Estil o corrent: arquitectura popular

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: polígon 12, parcel·la 325
Coordenades UTM: X: 495069 / Y: 4395536
Altitud: 87 m
Entorn: rural
Referència cadastral: 07027A012003250000XL

Notes històriques
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Descripció de l’element

Descripció estructures: conjunt format per caseta, cisterna, carrera i dependències auxiliars,
situat en una parcel·la agrícola, prop del camí vell de Llubí. La caseta és de planta rectangular
coberta d’una vessant de teula àrab; adossat a la seva esquerra hi ha una estructura, també
amb coberta a una vessant.
A la façana principal podem veure dos portals de llinda, de mides desiguals; el de la esquerra
és, segurament, el d’entrada a la caseta: és un portal de llinda, amb brancals de pedra, formats
per diverses peces, i una llinda de fusta. Sobre ell es poden apreciar dos petits finestrons,
sense emmarcament. El portal que es troba a la dreta deu donar entrada a alguna
dependència agrícola; el portal és de llinda i no té emmarcament; al seu costat, en el pis, hi ha
una finestra quadrada. De la façana destaca també les dues canals, que travessen tota la
façana, realitzades a partir de teules superposades i en pendent, sobre mènsules molt
rústiques, que desemboquen en el centre, just davant la cisterna.
El cos annexe, situat a l’esquerra, només presenta una petita obertura, situada en una façana
amb el cantó curvilini.
Davant la caseta trobam una carrera encimentada, sense tancar, en la que destaca una
cisterna de capelleta, de forma circular, amb coll format per una llosa de pedra i un petit
ampit.
Tota la caseta, així com la dependència annexe, està feta amb la tècnica del paredat en verd,
amb les cantoneres fetes de carreus de pedra. La cisterna també és de paredat en verd.

Cronologia: contemporània (segles XIX- XX)
Criteris de datació: estructures
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: a peu, amb vehicle ordinari
Funcionalitat: no definida
Materials i tècniques de construcció: pedra, terra, marès, pedra, teula àrab; tots els murs
estan fets amb la tècnica de paredat en verd, amb les cantoneres de carreus de pedra; la
cisterna també és de paredat en verd.
Bibliografia
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: Defectes de conservació: Perills eventuals: abandonament i col·lapse de les estructures
Treballs realitzats: canvis en els forjats de la planta pis i canvi de la coberta, amb una petita
alçada del mur de l’edifici. Creació, en època indeterminada, de la capelleta de la cisterna,
sobre el coll original.

Protecció de l’element
Grau de protecció: C
Protecció proposada: conservació parcial de les façanes
Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d’Ordenació
urbana (PGOU), d’acord a la seva qualificació
Elements destacats a preservar: la cisterna de capelleta situada a la carrera
Intervencions preferents i admissibles: conservar la façana principal i laterals de la caseta i
annexes, així com les seves pautes constructives, que inclouen la conservació dels enllestits, la
tipologia de les cobertes i la preservació del caràcter aïllat i de l’ambient agrícola del seu
entorn. Possibilitat d’ampliació, sempre que el PGOU ho permeti, per la part posterior de
l’edifici, respectant la tipologia, acabats i composició de volums de l’actual edificació.
Així mateix s’haurà de conservar la cisterna de la part de davant de la casa.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: Altres / Observacions: la funcionalitat i l’ús actual queden com a no definits fins que no
s’acrediti l’ús d’habitatge o de magatzem per part de la propietat.
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Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència:
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element:
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència:

Galeria
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Plànol de situació
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