Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: PÒRTICS DE LA PLAÇA DE
SANTA MARIA LA MAJOR
Clau: A-011
Codi: INC- D008
Grau de protecció: A2 per als arcs originals;
B per a l’edifici més antic; C per les arcades i
la façana de l’edifici de nova construcció.
Tipologia: bloc de pisos
Ús actual: vivendes
Autoria: projecte de Bartomeu Ferrà (1843- 1924). Mestre d’ obres Sebastià Riussec “Es
Pollenci”
Estil o corrent: arquitectura historicista

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: C/ Major, 52
Coordenades UTM: X: 492482 / Y: 4397041
Altitud: 125 m
Entorn: urbà, davant l’església de Santa Maria la Major
Referència cadastral:
2470712DD9927S0001RZ
/
2470712DD9927S0003YM / 2470712DD9927S0004UQ /
2470712DD9927S0006OE / 2470712DD9927S0007PR

2470712DD9927S0002TX
2470712DD9927S0005IW

/
/
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Notes històriques
Aquesta obra, historicista, és fruit de les reformes que es feren a la plaça en el darrer quart del
segle XIX, coneguda aleshores com la plaça de l’Església. El 1885 es va aprovar el projecte de
construcció dels pòrtics, obra de Bartomeu Ferrà Perelló. La realització material va anar a
càrrec del mestre d’obres Sebastià Riusec, “Es Pollencí”. L’obra projectada comprenia un total
de set arcades, de les quals només se’n feren cinc. Aquestes arcades han estat finalitzades als
inicis del segle XXI, però no han respectat les formes originals.
Descripció de l’element

Descripció estructures: habitatge situat en un cap de cantó, originàriament de planta baixa i
tres pisos, i amb un quart pis afegit de nova planta, amb una teulada a tres vessants sobre
aquest.
La façana principal consta de cinc arcs rodons a doble alçada, sobre sis pilastres exemptes, una
d’elles de majors proporcions situada a la cantonada i una altra adossada que sosté l’arc de la
façana lateral. Tots ells tenen una base prismàtica, baixos de pedra viva i capitells motllurats. A
l’interior dels pòrtics hi trobam la planta baixa i el primer pis, la primera dedicada a activitats
comercials, amb dos portals de llinda i dues finestres apaïsades, i la primera planta amb quatre
finestres de grans dimensions. La tercera planta, ja sobre els pòrtics, té dues finestres
rectangulars i dos balcons amb volada de marès sobre permòdols i barana de ferro forjat. En el
tercer pis hi ha quatre finestres semicirculars i, finalment, en el darrer pis es veuen una sèrie
de finestrons.
La façana situada en el carrer Major presenta un portal de comerç, amb un finestral i un arc
rodó a doble altura. En el primer pis tenim dos portals que s’obrin a un balcó seguit amb
volada de marès sobre permòdols i barana de ferro. La segona planta consta de dos portals i
un balcó, de la mateixa factura que el pis anterior, i una finestra rectangular. El darrer pis
consta de tres finestres, dues rectangulars i una altra de semicircular. Finalment, el quart pis
presenta una sèrie de petits finestrons.
El remat original de l’edifici és una ampla cornisa sostinguda per mènsules, situada avui entre
el tercer i el quart pis.
Les dues façanes són de parament llis, amb dues faixes ressortides i motllurades a la separació
dels pisos. Tots els paredats són de marès, al igual que els dels pòrtics.
El corredor dels pòrtics té sòtil de taulons a escaire de la façana.
Les noves arcades, construïdes fa pocs anys, recorden un poc l’estil de les construïdes a finals
del segle XIX, però es distingeixen, sobre tot, a partir de les finestres de la planta superior i pel
tipus de material de la façana.
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La planta baixa dels pòrtics més antics està ocupada per un comerç; aquest consta de tres
espais oberts. Dos d’aquests es tan separats per una jàssera central, sustentada per dues
columnes adossades als murs, amb fust estriat i capitell compost, i un pilar central metàl·lic.
L’interior dels pisos superior no s’han pogut visitar.

Cronologia: contemporània (projecte de 1885 i finals del segle XX)
Criteris de datació: documentals
Classificació general: arquitectura civil
Accessibilitat: a peu
Funcionalitat: habitatge plurifamiliar i comerç
Materials i tècniques de construcció: marès, ferro forjat, teula; pilars de marès amb baixos de
pedra viva que aguanten cinc arcs de mig punt. Façanes de paredat de marès.
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: ambientals, erosió
Defectes de conservació: no s’observen defectes d’importància
Perills eventuals: reformes actuals
Treballs realitzats: adició del quart pis
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Protecció de l’element
Grau de protecció: A2 per als arcs originals; B per a l’edifici més antic; C per les arcades i la
façana de l’edifici de nova construcció
Protecció proposada: conservació integral dels arcs antics; conservació estructural per l’edifici
antic, i conservació parcial per les de nova construcció
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: Intervencions preferents i admissibles: a les arcades originals només es podran dur a terme
obres de consolidació, conservació o restauració. Manteniment de la volumetria i dels
materials existents.
Pel que fa a l’edifici més antic, només es podran dur a terme tasques de manteniment i
conservació de la façana, i de l’estructura de l’edifici. Eliminació de la quarta planta, ja que en
el projecte original no hi figura i romp la línia de la façana. En cas de reforma s’ha de mantenir
la distribució, morfologia i dimensions dels buits, així com els materials i les tècniques
constructives usades. A l’interior dels pisos superiors de l’edifici, es podran dur a terme obres
de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d’un
tècnic de patrimoni, que avali que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements
s’han de conservar. El projecte que s’autoritzi haurà de recollir les directius d’aquest informe.
Del comerç de la planta baixa s’hauran de conservar les columnes adossades al mur i el pilar
central.
A l’edifici nou es protegeix només la façana, els pòrtics i la coberta, per no rompre la unitat
visual del conjunt.
Propietat: particular
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions:
Zona de protecció de l’element

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

Galeria
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Fotografia del catàleg anterior
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Plànol de situació
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