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Denominació: ESGLÉSIA PARROQUIAL DE 

SANTA MARIA LA MAJOR 

 

Clau: A-012 

 

Codi:  INC- C002 

 

Grau de protecció: A1 (BIC) 

 

Tipologia: església 

 

Ús actual: religiosa 

 

Autoria: Francesc Gelabert, Bartomeu Llompart i Josep Moranta iniciaren les obres de 

l’església en el segle XVIII; Miquel Amengual inicià les obres del campanar i Jaume Blanquer hi 

va intervenir en el primer terç del segle XVII. 

 

Estil o corrent: arquitectura barroca 

 

 

 

 

Municipi: Inca 

 

Situació: Plaça de Santa Maria la Major, 1 

 

Coordenades UTM:  X: 492511 / Y: 4397050 

 

Altitud:  123 m 

 

Entorn: urbà; situada en el casc antic de la ciutat, entre les places de Santa Maria la Major i la 

d’Orient.  

 

Referència cadastral: 2570903DD9927S0001LZ 

 

 

Identificació espacial 

Identificació de l’element 
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La Butlla d’Innocenci IV ens documenta l’existència d’una església dedicada a Santa Maria. De 

la mateixa manera que les altres construïdes en aquesta època, l’església seria petita i austera, 

amb sostre a dues vessants i sostingut per un o dos arcs apuntats.  

Durant el segle XIV, probablement degut a l’augment de població, es va haver d’ampliar o 

construir una nova església sobre la ja existent: en una visita Pastoral, realitzada el 1572, es 

pot comprovar com l’església és passa petita i es proposa la construcció d’una nova església. 

Possiblement és en aquests moments quan l’església de Sant Bartomeu va funcionar com a 

església parroquial. Nombrosa documentació testamentària mostra com les obres de la 

parròquia continuen encara fins ben avançat el segle XV, mostrant una església que ja compta 

amb capelles laterals, amb advocacions que en alguns casos han perdurat fins avui. La taula de 

Santa Maria d’Inca (1373), de Joan Daurer, presidia aquesta església. Posteriorment, Pere de 

Santjoan esculpia una imatge gòtica com a titular de la parròquia (cap al 1400), coneguda com 

a Santa Maria la Major, que compartia la presidència de l’església juntament amb el retaule de 

Joan Daurer. D’aquesta nova construcció només es conserva el campanar, inspirat en el de la 

Seu de Mallorca i edificat en el segle XVI per disposició de Diego Arnedo, bisbe de Mallorca, 

durant la seva visita pastoral a la vila. 

En el primer llibre de l’obra parroquial, datat cap a 1703, es documenta que, a causa del greu 

procés de runa que amenaçava el temple, els responsables eclesiàstics es van veure en la 

necessitat de restaurar la fàbrica vella. L’any 1706 demoliren l’antiga església i en el mateix lloc 

es va construir l’actual, baix la invocació de Santa Maria la Major. Els constructors que la 

iniciaren foren Francesc Gelabert, Bartomeu Llompart i Josep Moranta. Cap al 1762 es van 

començar a construir les sagristies i s’acabà la fàbrica de l’església.  

S’ha trobat un document del plànol o basament de l’altar major i cambril de l’església en la que 

ens informa que Joan d’Aragó va ser l’autor. A aquest es consignaren uns pagaments en 1732 i 

1740.  

El 1789 es començà a construir la façana principal, que s’acabaria el 1843. Finalment, l’any 

1893 es va construir la rosassa de la façana, donant per finalitzada la construcció de l’església. 

Les obres de construcció del campanar s’iniciaren el 1569, a càrrec de Miquel Amengual. 

L’arquitecte i escultor Jaume Blanquer hi va intervenir en el primer terç del segle XVII, acabant 

les obres en torn al 1628. Aquest quedà separat de l’església fins a principis del segle XX, quan 

es va construir la capella del Sant Crist. 

L’any 1996 finalitzaren les obres de restauració del campanar i del temple, fetes per iniciativa 

del rector Jaume Puigserver. 

 

 

 

Descripció estructures: església parroquial situada davant la plaça. Davant el portal principal 

s’obri una zona, delimitada per una sèrie de pedrissos, on encara es poden veure restes de 

làpides de l’antic cementeri de la ciutat. 

Notes històriques 

Descripció de l’element 
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L’edifici presenta un buc quasi compacte del qual només sobresurt una de les capelles, 

adossant-se a l’absis a la rectoria. La principal característica de l’exterior és la sobrietat, tret 

molt habitual en el barroc mallorquí, centrant-se la decoració en els portals.  

La façana principal, que manté la sobrietat de les esglésies mallorquines, presenta dos cossos 

dividits per tres motllures i finalitza en una testera curvilínia, rematada amb una creu de ferro, 

que davalla formant unes volutes fines als contraforts laterals acabats en uns petits pinacles. El 

portal major, d’estil neoclàssic i emmarcat per dues faixes que recorren tota la façana, té la 

llinda i les columnes laterals de marbre, de fust llis i senzills capitells amb fulles simètriques. El 

1843 va quedar inacabat i es finalitzà el 1996, durant les obres de restauració del temple. 

Aquesta data de 1996 apareix al frontó curvilini (sense decoració a l’interior) que cobreix el 

portal. Sobre el portal s’obri un ull de bou, que serveix per a il·luminar el cor i sobre aquest, ja 

en el segon cos, veim una rosassa.    

A la façana de la dreta trobam el portal lateral, d’influència manierista, al que s’arriba a partir 

d’una escalonada. Aquest està configurat per un arc de mig punt emmarcat per dues pilastres 

que sostenen un frontó triangular xapat que protegeix la imatge de la Mare de Déu dels 

Àngels, col·locada dins una fornícula petxinada. La part superior de les dues pilastres conté un 

medalló en relleu policromat que representa l’escut d’Inca. Sobre el frontó, hi ha tres pinacles 

(el central amb una creu esculpida sobre ell) i dos petits ulls de bou entre ells.  

A la façana de l’esquerra, un poc abans de l’altura de les arcades, hi ha una imatges esculpida 

d’una sirena, que dóna nom al carrer. Segons fonts consultades, aquesta imatge és la signatura 

de Joan d’Aragó, i està realitzada en el segle XVIII.  

Sobre les capelles, a cada una de les façanes laterals, hi ha una galeria amb cinc arcs i barana 

de balustres que uneix els contraforts. Els arcs de la façana de la dreta són de mig punt, 

mentre que els de l’esquerra són arcs apuntats. Baix aquests es poden veure algunes gàrgoles. 

Així mateix, hi ha una sèrie de finestrons repartits per la resta de la façana (alguns d’ells 

col·locats baix la cornisa de la teulada).  

La façana principal és de carreus de marès, ben treballats, amb un sòcol de pedra viva. Les 

façanes laterals, en canvi, estan fetes de paredat en verd, remarcant els contraforts, realitzats 

amb carreus de pedra viva, així com els arcs de les galeries de les façanes laterals, el sòcol i les 

cantoneres de les façanes. La teulada, a quatre vessants (dues centrals i dues més sobre les 

capelles laterals) estan fetes de teula àrab. 

El campanar, fet de carreus de pedra viva, es troba aïllat respecte a l’església, però a principis 

del segle XX es va unir amb la capella del sant Crist. Presenta dos cossos, ben diferenciats. El 

primer cos és una construcció de planta quadrada, dividida en vuit trams, separats per 

motllures i finalitza en una gran cornisa sostinguda amb permòdols. Sobre aquesta veim un 

segon cos, de planta octogonal, que es troba coronat per una llanterna. Els dos darrers trams 

quadrats presenten dues finestres ogivals a cada costat. També podem veure alguns finestrons 

o espitlleres en alguns dels trams inferiors, així com un rellotge, a la cara oest del cinquè tram, 

que data de 1891. L’accés a l’interior d’aquest es realitza a partir d’un portal d’arc ogival, sense 

decoració al timpà, i amb l’escut d’Inca sobre aquest.  
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Les característiques d’aquets primer cos són plenament gòtiques, tant per les formes com per 

la seva robustesa i sobrietat, en contraposició al segon cos, de format octogonal, que presenta 

unes característiques barroques.  

El cos de la capella del Sant Crist, amb que es comunica l’interior de l’església amb el 

campanar, no presenta decoració exterior i es troba coberta a dues vessants, sobre les que 

s’aixeca un cos prismàtic amb lluerna cilíndrica. Presenta una façana de paredat en verd, amb 

les cantoneres millor treballades, i una sèrie de finestrons amb esplandit.  

La planta segueix la tradició gòtica de nau única amb capelles laterals i absis semicircular a 

través del qual s’accedeix a dues sagristies. La nau principal està coberta amb volta de canó 

amb llunetes excepte el primer tram, on es situa el cor, sostingut per un arc d’ansa paner i 

cobert amb volta de creueria, amb l’escut d’Inca a la clau de volta. Als laterals veim set 

capelles rectangulars a cada costat, situades entre els contraforts i separades per pilastres amb 

capitells jònics, de marbre vermellenc, que sostenen una cornisa que recorre tot el temple. Les 

capelles lateral, excepte la del Sant Crist, també tenen coberta de volta de canó, algunes amb 

llunetes i altres amb una estrella de quatre puntes. L’absis és semicircular i es troba baix una 

mitja cúpula.  

L’església conserva importants obres d’art i retaules.  

Les capelles laterals de la dreta són: la capella del Sant Crist (té dues capelles), la capella del 

sant Crist de les Ànimes, la capella de la Verge del Carme, el portal lateral, el Cor de Jesús, la 

capella de Sant Blai i la capella de Sant Pere.  

A l’esquerra tenim el Baptisteri, la capella de la Sagrada Família, la capella del Nom de Jesús, la 

de sant Antoni Abat, la capella de Sant Sebastià, la de la Immaculada i la capella de Sant Joan 

Baptista.  

La primera capella del lateral dret és la dedicada al Sant Crist. Presenta planta de creu grega, 

amb el creuer cobert per una cúpula octogonal amb llanternó sobre quatre petxines.  El 

retaule d’aquesta capella es troba datat en el segle XVII, concretament en 1667. Està format 

per una predel·la, amb decoració vegetal, el cons principal, de tres carrers i presidida per la 

figura del Sant Crist, i l’àtic, amb una representació central de la davallada de Crist de la Creu. 

En el centre del cos principal hi ha la figura del Sant Crist (o “del suor”), obra anterior a la  

realització del retaule, ja que era venerada a l’església de l’Hospital (avui desapareguda). Els 

carrers laterals, separats del central per unes columnes salomòniques anellades en el seu terç 

inferior i decorades amb estries helicoïdals i fulles d’acant, estan ocupats per les imatges, baix 

unes fornícules circulars, de Sant Abdó i Sant Senén. Als dos costats de les fornícules, i com a 

acabament lateral del cos, veim dues columnes tripartides, amb garlandes de flors i fruits i 

alguns querubins.  

A la segona capella, dedicada al sant Crist de les Ànimes podem veure un retaule amb 

decoració marmoritzada, sobre un sòcol. Aquest presenta predel·la, cos amb tres carrers i àtic, 

i s’estructura de forma vertical a partir de pilastres estriades i columnes corínties. El carrer 

central acull una talla del Sant Crist, del segle XVI; en els carrers laterals hi ha dos olis de gran 

format. A l’àtic, dins una fornícula, hi ha una petita escultura d’una santa.  
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A la tercera capella, dedicada a la Verge del Carme, trobam un retaule de tipologia convergent, 

realitzat per Joan Peres el 1687. Aquest, situat sobre un sòcol, presenta predel·la, cos amb tres 

carrers i àtic. El retaule, ricament decorat, presenta en el cos central dues columnes tripartides 

als extrems i altres dues columnes, emmarcant la fornícula central, amb fust helicoïdal i amb 

anell en el terç inferior.  En el carrer central es troba la imatge de la titular, mentre que en els 

laterals podem veure altres dues talles: la d’un màrtir a la dreta i la de Santa Àgueda a 

l’esquerra. A l’àtic hi destaquen dues pilastres estipitesques que emmarquen un oli amb la 

imatge d’un màrtir no identificat. 

A la quarta capella trobam el portal lateral i sobre aquest l’orgue. El primer orgue documentat 

a l’església data de 1419. Posteriorment, coneixem l’existència altres tres, construïts el 1595, 

1640 i 1700. Entre els anys 1816 i 1832 es va construir un nou orgue aprofitant tot el que es va 

poder dels anteriors. Aquest va ser restaurat el 1990 per Pere Reynés.  

Dins la capella dels Sagrats Cors podem veure un retaule del segle XIX, de fusta daurada i talles 

policromades, format per predel·la, cos amb tres carrers i àtic. En el cos podem veure quatre 

columnes de fust estriat i garlandes en el terç superior sobre les que discorre un fris amb 

decoració geomètrica. Aquestes columnes separen els tres carrers, on es troben les talles de 

santa Catalina, santa Magdalena i el Cor de Jesús en el carrer central. A l’àtic trobam un oli del 

Sagrat Cor de Maria i dos àngels als extrems.  

El retaule de Sant Blai, situat dins la capella del mateix nom, és una obra datada el 1612. 

Aquest retaule, estructurat en predel·la, cos amb tres carrers i àtic, presenta diferents moment 

de la vida del sant, amb una estàtua d’aquest en el centre. El retaule presenta predel·la, cos i 

àtic, amb un ample fris sobre el cos amb motius renaixentistes a base de sanefes. En el centre 

de l’àtic hi ha un petit escut, possiblement dels donants del retaule i està coronat per un frontó 

triangular sense cap tipus  d’ornamentació.  

Dins aquesta capella es conserva una de les obres més destacades de l’església: la imatge de 

Santa Maria la Major, obra de Joan Daurer, una obra feta al tremp sobre taula i en la que es 

pot llegir una inscripció, en lletra gòtica, on apareix el nom del pintor i la data (1373). La Mare 

de Déu sosté amb el braç esquerre el Nin, i amb la dreta li ofereix un ocell. Als peus de la Verge 

hi ha quatre escuts. Aquesta taula era la principal del retaule major, dipositada el 1881 al 

Museu Arqueològic Lul·lià i restaurada el 1884 per Pere Llorens i posteriorment per A. Cividini.  

El retaule de Sant Pere Apòstol (obra del segles XVI- XVII), va ser restaurat el 1990 pel servei de 

restauració de la Generalitat de Catalunya. Aquest retaule va ser pagat pels gremis, com ho 

demostra els set escuts gremials que el coronen, just baix l’emblema del pontificat romà (la 

tiara i les claus creuades). Presenta predel·la, cos i àtic. En el centre del cos principal, dins la 

fornícula, hi ha la imatge de Sant Pere, assegut a la càtedra amb una gran clau a la mà. A cada 

costat de Sant Pere, entre dues columnes amb capitells corintis, hi ha diverses escenes 

pictòriques que representen la vida de l’Apòstol. A cos inferior del retaule, baix cada una de les 

columnes, hi ha unes capelletes que contenen les quatre estàtues dels Evangelistes amb els 

seus símbols (A Mateu i Joan els han desaparegut els seus: l’home i l’àguila, respectivament). 

Marc conserva el lleó i Lluc el bou. La pintura de la part superior del retaule representa al 

predicador Sant Vicenç Ferrer, record de la predicació que va fer a Inca al 1413. 
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La primera capella de l’esquerra es dedicava en un principi a baptisteri i en ella encara es 

conserva un torn de batejar per immersió, amb una inscripció llatina baix aquest. Actualment 

acull també la imatge de la Mare de Déu jacent, possiblement del segle XVII. 

El retaule de la Sagrada Família es conserva dins la capella del mateix nom. Aquest, obra del 

segle XVIII, presenta la predel·la, cos amb tres carrers i àtic. En el centre de la predel·la podem 

veure una pintura a l’oli que representa l’Adoració dels Mags. En el cos, en els carrers laterals, 

trobam les imatges dels arcàngels Gabriel i Rafel, i en el centre hi ha el grup escultòric de la 

Sagrada Família, obra del segle XVIII. En el centre de l’àtic, dins una petita fornícula, hi ha la 

talla d’un àngel, capcimada per un frontó partit per un escut.  

El retaule del Nom de Jesús (obra de 1587, atribuïda a Gaspar Homs), representa diferents 

moments de la vida de Jesús. El retaule està dividit en tres carrers, el central de majors 

dimensions, separats per unes cartel·les decorades amb “grottescos a candelieri”, i els quadres 

dels carrers per mitges canyes. Consta també de predel·la, cos i àtic definit per un frontó 

semicircular a la part central i una motllura adossada als laterals.  

El retaule de sant Antoni Abat, obra del segle XVIII, es troba a la capella del mateix nom. 

Aquest, al igual que la resta, està configurat per la predel·la, el cos amb tres carrers i l’àtic. En 

els dos carrers laterals trobam dues pintures a l’oli amb les imatges de sant Pau ermità i del 

Beat Ramon Llull; en el centre, hi ha una talla del titular. A l’àtic podem veure una pintura a 

l’oli de sant Antoni de Pàdua; aquest es troba rematat per un frontó mixtilini.  

El retaule de Sant Sebastià (segle XVII) presenta també tres cossos superposats. En el central hi 

ha les tres estàtues dels sants advocats contra la pesta: sant Sebastià, en el centre, sant Roc i 

sant Nicolau de Tolentí. A la predel·la hi ha una sèrie de representacions pictòriques i, a l’àtic, 

veim un pintura sobre taula de Sant Marçal, envoltada per dues petites figures escultòriques 

d’angles que porten instruments musicals.  

A la capella de la Immaculada trobam un retaule al qual s’accedeix per una escala doble. 

Aquest també es troba estructurat en tres cossos superposats. En el carrer central del cos 

trobam la imatge de la titular.  

Dins la capella de Sant Joan Baptista trobam un altre retaule format per tres cossos 

superposats. En el cos central, en els laterals, podem veure dues pintures a l’oli que 

representen a sant Bru i sant Francesc de Borja. En el centre hi ha una escultura exempta del 

titular. A l’àtic trobam una pintura de santa Bàrbara; aquest es troba rematat per un arquitrau 

i un frontó mixtilini amb escut en el centre.  

L’altar major està dedicat a Santa Maria la Major. Presenta un retaule barroc, realitzat per Joan 

Sastre, que hi treballava a la segona meitat del segle XVIII, i Joan d’Aragó, que realitzà el 

basament per a col·locar el retaule. Té predel·la, decorada amb formes vegetals, cos central, 

amb la imatge gòtica de Santa Maria la Major  (dins un cambril giratori) flanquejada per les 

imatges de Sant Miquel i Sant Gabriel (del segle XIX), i àtic, amb una pintura que representa la 

Santíssima Trinitat i l’escut d’Inca sobre ella. Tot el retaule presenta decoració típicament 

barroca (fulles, àngels, volutes, línies còncaves i convexes). 
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La imatge gòtica de Santa Maria la Major és obra de Pere de Sant Joan (segles XIV- XV). 

Representa a la Mare de Déu que sosté al Nin, que es troba en actitud de beneir. La escultura 

va ser repintada durant l’època barroca amb els colors vermell i blau.  

Dins la sagristia del costat de l’epístola és important destacar la pica rentamans del segle XVIII 

amb l’escut d’Inca. A partir de la sagristia situada al costat de l’evangeli es pot accedir al 

cambril del retaule major.   

Pel que fa a l’interior del campanar, se sap que al 1600 es va començar la construcció de 

l’escala de caragol, usant pedres de Biniamar i de Muro. A l’entrada trobam un espai amb 

coberta de volta de creueria amb l’escut d’Inca a la clau; sembla que aquest escut data de 

1569, fet que el converteix en un dels més antic que es conserven. Entrant a l’esquerra, 

l’escala de caragol dóna accés a dues sales també amb volta de creueria. Des de la segona sala 

i a través d’una estreta escala s’accedeix a les campanes.  

 

Cronologia: moderna- contemporània: 1706- 1893 i 1569- 1628 (campanar). A més, hi ha 

diferents dates marcades a algunes parts de l’església, com per exemple, dues dates que es 

poden veure a la coberta (1767 i 1805), que corresponen a la data de finalització d’aquests 

trams de volta de canó.  

 

Criteris de datació: documentals i estilístics 

 

Classificació general: arquitectura religiosa 

 

Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari 

 

Funcionalitat: religiosa 

 

Materials i tècniques de construcció: pedra, marès, fusta, teula àrab, morter, marbre; paredat 

en verd a les façanes laterals, carreus de marès a la façana lateral i carreus de pedra viva en el 

campanar 
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Estat de conservació: bo 

 

Causes del deteriorament: - 

 

Defectes de conservació: l’interior fou restaurat recentment, fa menys de vint anys, per això, 

en general l’estat de conservació és bo, observant-se només algunes humitats molt puntuals.  

Pel que fa a l’estat de conservació dels béns mobles, i mancant un estudi detallat, es pot 

assenyalar que el conjunt de retaules i dels elements mobles presenten un correcte estat de 

conservació havent-se restaurat alguns dels més significatius la dècada dels 90 del segle 

passat, com el de sant Pere (1990), sant Blai (1995), la Trinitat (1995) o el Sant Crist de les 

Ànimes (1995). 

El campanar fou també recentment restaurat, i presenta també bon estat de conservació. 

 

Perills eventuals: - 

 

Treballs realitzats: fa uns anys foren enderrocades una sèrie de construccions que es trobaven 

adossades al campanar, a la capella del Sant Crist i a la nau de l’església. 

Entre 1993 i 1996 es varen dur a terme obres de restauració del temple i del campanar. 

Aquesta restauració interior va mantenir en general els tipus d’acabats anteriorment existents, 

només als arcs faixons de les voltes i a la copinya dels presbiteris es veu un marès molt netejat. 

Les intervencions a la capella fonda han estat en algun cas també una mica excessives. 

Aquesta restauració interior sembla que va afectar també a espais com la sagristia. L’escala de 

pujada al cambril de la verge pel costat de l’evangeli no s’acaba d’integrar amb el lloc on se 

situa. Al costat de l’epístola s’hi troba una escala més antiga, potser del segle XIX. 

Les cobertes, que sembla que foren substituïdes fa uns trenta o quaranta anys. 

 

 
 

Grau de protecció: A1 (BIC) 

Estat de conservació 

Protecció de l’element 

http://llull.uib.es/search~S21*cat/aLlu%7b226%7dis+Salvador%2C+Arxiduc+d%27Austria%2C+1847-1915/alluis+salvador+arxiduc+daustria+1847+1915/-3,-1,0,B/browse
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Protecció proposada: conservació íntegra 

 

Usos permesos: religiosos i culturals 

 

Elements destacats a preservar: tots els elements que li donen el seu valor.  

Els retaules, ornaments i objectes litúrgics que es troben a l’església de Santa Maria la Major 

formen un conjunt indissoluble juntament amb l’immoble. Aquests elements, juntament amb els 

que s’han descrit,  s’han de contemplar com a integrants del BIC. Aquests elements es troben 

inclosos a l’Inventari de Béns Mobles de l’Església Catòlica. 

 

Intervencions preferents i admissibles: només es permetran obres de conservació i 

consolidació, conservació o restauració de l’església i de les làpides que hi ha davant el portal 

principal.  

En aquest cas i donades les característiques de l’element, sembla clar que en principi, s’haurà 

de mantenir la volumetria actualment existent. 

Consideració especial mereix també tant l’espai interior de l’element com el tractament dels 

materials en cada una de les situacions, per tant, s’haurà de mantenir el llenguatge i els 

materials i formes constructives originals. 

Algunes intervencions recents citades en l’apartat anterior són lleugerament discordants amb 

tot el conjunt, fet que hauria de ser corregit en el futur. 

Aquelles intervencions que pel seu àmbit d’actuació se consideri pugin afectar elements 

susceptibles d’ésser estudiats amb metodologia arqueològica, hauran d’anar acompanyades o 

precedides d’un un estudi arqueològic. 

En tot cas, s’haurà d’estar al que assenyala la llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes 

Balears, especialment en el seus articles 3 (col·laboració dels particulars), 22 i 23 (protecció 

general dels béns del patrimoni històric i preservació de béns immobles), 26 (deure de 

conservació), 31 (col·locació d’elements exteriors), 37 (autorització d’obres), 40 (llicències) i 41 

(criteris d’intervenció en els béns d’interès cultural). 

 

Propietat: eclesiàstica 

 

Classificació del sòl: urbà 

 

Protecció existent: declarada Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, amb data 

2/04/2007. L’Orgue de l’interior de l’església fou declarat BIC per acord del Ple del Consell el 7 

de març de 2005. 

A més, és un element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. 

S’inclou dins la delimitació de BIC tota la part construïda de l’església i la rectoria, ja que 

entenem que es tracta d’un conjunt d’elements que no es poden entendre un sense l’altre, tal 

i com figura a la documentació gràfica adjunta. 

La rectoria es troba també inclosa al mateix Catàleg, amb la fitxa INC- C001 i compta amb grau 

de protecció A1. 
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A més a més dins el que s’ha delimitat com a entorn de protecció s’hi troben diversos 

elements que també estan inclosos al dit catàleg. Alguns d’ells són cases particulars però es 

pot citar, al tractar-se d’espai públic immediat al monument, la plaça de davant la rectoria, 

anomenada d’Orient amb la fitxa INC- H001 i compta amb grau de protecció B, i els fanals 

d’aquesta plaça, amb la fitxa INC- I001 i també amb grau de protecció A2. 

 

Altres / Observacions: la protecció A1 afecta també a tots els elements mobles que es troben 

a l’interior de l’església. 

Dins el recinte han estat catalogats, a part, els escuts i el rellotge de sol. Aquests tenen els 

codis INC- F043 (rellotge de sol), INC- B029 (escut de l’interior del primer tram) i INC-B030 

(escut del campanar). 

 

 

 

 

Àmbit d’influència: s’inclou dins la delimitació de l’entorn de protecció, tal i com es pot 

observar a la delimitació gràfica adjunta, i pels motius que a continuació s’exposen, una 

envolvent que en aquest cas resulta més estirada sobre l’eix longitudinal de l’església, ja que 

coincideix que és sobre aquest eix que es troben espais lliures que obren les perspectives de 

contemplació de la mateixa. Concretament s’inclouen dins la delimitació de l’entorn 

començant per la banda nord, el carrer de la Sirena i la franja d’edificacions entre mitgeres que 

hi tenen façana, el mateix pel costat de ponent, la plaça de Santa Maria la Major i la franja 

d’edificis que a partir d’ella se situen, al igual que pel costat sud de la plaça; per la banda del 

sud, s’inclouria tota la illeta de cases propera a l’església fins al carrer de sa Mostra, el qual ja 

no se consideraria inclòs, arribant per la banda est fins a agafar una part de la plaça de 

Mallorca i fins al carrer d’Artà, limitant per les façanes dels edificis, sense estar aquestes 

incloses. 

 

Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: els criteris bàsics per a 

la delimitació de l’entorn de protecció són: 

1. Protecció física del monument: cal tenir en compte que l’edifici es troba situat en ple centre 

històric del municipi, el qual però no gaudeix de la protecció específica que ofereix la figura de 

conjunt històric. S’inclou per tant, una franja entorn del propi edifici per tal de tractar d’evitar 

accions que poguessin alterar la seva conservació, ja siguin de forma més directa o més 

indirecta, des de patologies com humitats, agressions urbanes, etc. fins a actuacions de caire 

més estètic que hauran de integrar-se amb el monument. 

2. Significació i visualització del bé: identificació de l’entorn com a lloc, integració del bé en el 

paisatge, en aquest cas el paisatge urbà: control d’elements que puguin interrompre una 

perspectiva del bé; condicions volumètriques, materials o formals als edificis de nova planta 

que s’instal·lin prop del bé; prohibició de col·locació de qualsevol element que pugui 

interrompre la visió directa del bé o alguna de les escenes visuals significatives; eliminació 

cablejat; existència i valoració de perspectives estètiques consolidades històricament o 

Zona de protecció de l’element 
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col·lectivament. En aquest cas les visuals fonamentals a preservar són les visuals que es tenen 

del monument, i no tant les que es puguin tenir des del monument. 

 

Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Galeria 
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