Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON VIC
Clau: B-003
Codi: INC- D088
Grau de protecció: A2
Tipologia: casa de pagès
Ús actual: habitatge i celler agrícola
Autoria: Estil o corrent: tipologia tradicional

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Camí de Biniagual (Polígon 2, Parcel·la 360)
Coordenades UTM: X: 491986/ Y: 4394089
Altitud: 127 m
Entorn: rústic, a la dreta del camí de Biniagual , entre Can Boqueta i Son Campaner
Referència cadastral: 07027A00200360

Notes històriques
El 1672 pertanyia a Francesc Macip Vic de la família de la qual prengué el nom. La possessió
tenia cases i es dedicava a la vinya i al conreu de cereals. El 1818 continuava en mans de la
mateixa família i era propietat de Joaquim Macip.
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Descripció de l’element

Descripció estructures: conjunt d’edificacions situades entre Can Boqueta i Cas Jutge, a l’oest
de la carretera de Sencelles. Consta d’un cos principal de planta baixa i pis i vàries
dependències auxiliars entorn de l’antiga carrera tancada en forma de clastra empedrada amb
lloses irregulars.
Del cos principal destaca a la planta baixa dos portals i una finestra allindanats amb estilització
conopial i brancals de pedra viva. Destaquen també, al costat del portal, dos bancs de pedra
viva. Al primer pis hi ha un rellotge de sol, una finestra amb brancalades i ampit motllurat de
pedra viva. Al capcer tres finestres amb brancalades de pedra viva.
Dels interiors destaca un arc d’ansa-paner a la separació de la primera i segona crugia, un
portal allindanat amb brancalades de pedra viva i una escala adossada de dos trams a escaire.
Forjat de biguetes de fusta a escaire de la façana principal.
A la dreta de les cases es troba el jardí a on hi ha escampades peces d’un molí de sang que
abans pertanyia a la casa.
Cronologia: moderna (s. XVII // 1672)
Criteris de datació: fonts bibliogràfiques
Classificació general: arquitectura civil
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge, celler agrícola destinat a la vinya
Materials i tècniques de construcció: façana principal de paret en verd arrebossada de morter
de calç i coronada per una gobi recolzada en teules invertides i cap de teulada. El capcer és de
paredat en verd amb junta plena i amples cadenes de pedra viva.
Bibliografia
AAVV: Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma, Promomallorca, 1989-1998. Tom, VII, p. 99.
Berard i Solà, J.: Viaje a las villas de Mallorca 1789. Lluís Ripoll, 1983.
Estat de conservació

Estat de conservació: aparentment en bon estat
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Causes del deteriorament: Defectes de conservació: Perills eventuals: Treballs realitzats: ample reforma recent que no afecta l’aspecte general de la casa, però sí el
seu entorn immediat

Protecció de l’element

Grau de protecció: A2
Protecció proposada: conservació integra (per la clastra, aljub, la totalitat de la casa de pagès, i
les peces disseminades de l’antic molí de sang, rellotge de sol, pou, cisterna)
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: clastra, aljub,pou, cisterna, façanes, estructures i cobertes de
la casa de pagès i les peces queden de l’ antic molí de sang
Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació del conjunt,
preservar el seu valor històric -ambiental de l’edifici com a digna representació del seu tipus i
la seva significació al territori.
Conservar el volum del cos principal, així com les pautes constructives populars del tipus casa
de pagès. Qualsevol nou volum addicional que fos possible per normativa, es situarà a una
distància de 50 metres, amb la finalitat que es preservi la condició aïllada de l’original i la seva
observació des dels camins.
De l’estructura cal conservar la dels bucs de paredats en verd.
Conservar els enllestits de la casa principal, restituir els enllestits del paredat en verd amb
junta d’obrar o amb junta plena. De la resta de façanes cal conservar la configuració del frontis
de l’edifici principal i la configuració general amb pautes formals del tipus casa de pagès.
Conservar també les cobertes.
Dels interiors, conservar l’ambient, enllestit i elements constructius tradicionals que es
conserven dels espais característics de l’habitatge i edificis auxiliars. Conservar l’ambient i
configuració general de la clastra.
Preservar el caràcter aïllat i l’ambient agrícola de l’edifici entre els camps de conreus.
Manteniment del jardí.
Propietat: particular
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Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions: el rellotge de sol té una fitxa a part, amb el codi INC- F038.

Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: s’estableix un àmbit de protecció de 50 m al voltant del conjunt de la casa
de pagès.
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: tasques de
manteniment , conservació i neteja de la zona on es troba Son Vic
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt

Galeria
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Fotografies extretes del catàleg anterior
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Plànol de situació
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