Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: RECTORIA
Clau: A-019
Codi: INC- C001
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: rectoria
Ús actual: rectoria
Autoria: Sebastià Riusec “es Pollencí”
Estil o corrent: obra historicista amb
característiques clàssiques

Identificació espacial
Municipi: Inca
Situació: Plaça d’Orient, 36
Coordenades UTM: X: 492571 / Y: 4397079
Altitud: 123 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2570904DD9927B / 2570903DD9927S0001LZ

Notes històriques
La rectoria, bastida entre finals del segle XIX i els inicis del segle XX, es troba a la plaça d’Orient,
inaugurada a l’estiu de 1928. Ocupa part de la zona anomenada antigament Sa Mostra. L’any
1900 quasi tot el solar que ocupa pertanyia al senyor Llinàs, al qual se li va expropiar per part
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de l’Estat amb l’objecte de variar el curs de la carretera d’Alcúdia, formant-se també la plaça
d’Orient.
El mestre d’obres va ser Sebastià Riusec “es Pollencí”.
La rectoria és una obra historicista amb característiques clàssiques. L’horitzontalitat, la
simetria i la utilització del frontó són característiques del Renaixement; els tres arcs de mig
punt, utilitzats tant a l’exterior com a l’interior, recorden els arcs de triomf romans i, finalment,
l’alternança de colors a les dovelles ja era utilitzada a l’antiguitat clàssica.
Descripció de l’element
Descripció estructures: edifici en buc compacte, adossat a la part posterior a l’església. Consta
de dues plantes, porxo i un frontó, delimitat per les línies de la vessant i una línia d’imposta a
mode d’entaulament. Presenta façana principal al capcer i dues façanes laterals on
desemboquen les dues vessants.
Les obertures de la façana principal es distribueixen ordenadament. A la planta baixa hi ha un
gran portal rodó en el centre, amb la clau destacada, i dues obertures laterals en forma de
portal rodó, paredades en part i ocupades per finestres. A la planta noble hi ha un balcó
central sobre permòdols i arrambador de ferro, amb portal de llinda rematat per un frontó
(amb un medalló en el centre) sobre petits permòdols. A cada costat hi ha una finestra amb
una decoració en forma de creu sobre elles. Al porxo hi ha tres finestres rectangulars i al
frontó, dues finestres geminades d’arc de mig punt.
Les dues façanes laterals repeteixen el mateix esquema de la principal, encara que s’ha produït
alguna intervenció en les obertures o que alguna d’elles està paredada.
Les façanes tenen sòcol de pedra viva i la resta es troba folrada amb pedra viva tallada de
forma hexagonal. Destaca la utilització de peces de marès, de dos colors alternats, a les
cantoneres, les brancalades de les obertures i a dues bandes verticals que emmarquen el cos
central, finalitzant en un arc de mig punt en el frontó.
De l’interior es pot destacar l’entrada principal, amb un gran arc diafragma rebaixat, amb
arrencada damunt culs de llàntia prismàtics que delimita les dues crugies; a la segona crugia
podem veure un pòrtic neopal·ladià rere el qual es troba una escala de tipus imperial que
permet l’accés a les dependències de la rectoria. D’aquest espai destaca també el sostre de
taulons a escaire de la façana i es trespol de calç i macolí, emmarcat amb faixes.
Cronologia: contemporània (finals del segle XIX)
Criteris de datació: documentals i estilístics
Classificació general: arquitectura religiosa
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Accessibilitat: a peu
Funcionalitat: rectoria
Materials i tècniques de construcció: marès, pedra viva; maçoneria de pedra viva de forma
hexagonal
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Estat de conservació
Estat de conservació: regular- bo
Causes del deteriorament: erosió, ambientals
Defectes de conservació: s’observen alguns crulls a l’extrem del frontó
Perills eventuals: reformes que puguin afectar l’estructura o la fisonomia de l’edifici
Treballs realitzats: a una de les façanes laterals s’ha obert un portal de cotxeria

Protecció de l’element
Grau de protecció: A1 (BIC)
Protecció proposada: conservació íntegra de l’element
Usos permesos: religiosos i culturals
Elements destacats a preservar: tots els elements que li donen el seu valor. També s’ha de
destacar els elements mobles que es troben en el seu interior (en aquest cas ens podem
remetre a l’Inventari de l’Església Catòlica).
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Intervencions preferents i admissibles: només es permetran obres de conservació i
consolidació, conservació o restauració de l’església.
En aquest cas i donades les característiques de l’element objecte de l’informe 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.
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).
S’ha de netejar la façana i reparar els crulls que es poden veure.
Propietat: eclesiàstica
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: declarada Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, amb data
2/04/2007. 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.
L’església parroquial es troba també inclosa al mateix Catàleg, amb la fitxa INC- C002 i compta
amb grau de protecció A1.
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:
Zona de protecció de l’element
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
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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
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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Plànol de situació
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