Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: FÀBRICA D’EN FLUXÀ
Clau: A-036
Codi: INC- G004
Grau de protecció: B
Tipologia: fàbrica
Ús actual: en desús
Autoria: Guillem Reynés i Font
Estil o corrent: tradicional amb decoracions modernistes

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: C/ del Bisbe Llompart, 169
Coordenades UTM: X: 492101 / Y: 4396736
Altitud: 127 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2167901DD9926N0001PL

Notes històriques
Edifici construït per l’arquitecte Guillem Reynés i Font entre 1910 i 1911 promogut per Antoni
Fluxà Figuerola.
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Descripció de l’element

Descripció estructures: edifici entre mitgeres situat a la cantonada dels carrers Bisbe Llompart,
Malferits i Antoni Fluxà, de planta baixa i pis, amb afegit posterior de porxo a planta segona.
Coberta inclinada amb vessants cap el frontis, façana lateral i xamfrà.
Les obertures presenten una correspondència vertical i horitzontal en ambdues façanes,
configurades per arcs deprimits convexos. Al frontis, la planta baixa consta de portassa i tres
finestres; el pis superior quatre finestres balconeres. Al xamfrà, finestra a la planta baixa i
finestra balconera al pis superior rematades per les inicials A.F. A la façana lateral, planta baixa
amb portalet allindanat i vuit parelles de finestres allargades escarseres; planta pis tres
parelles de finestres escarseres, una d’elles balconera. A menor alçària, cinc finestres
quadrangulars i un finestró marcat. A la façana i xamfrà posterior tres finestrons en el sòcol
que comuniquen amb un soterrani; planta baixa amb tres finestres escarseres i planta pis amb
tres finestres quadrangulars.
No s’ha pogut visitar l’interior.
Cronologia: contemporània (s. XX // 1911)
Criteris de datació: fonts bibliogràfiques
Classificació general: bé d’interès industrial
Accessibilitat: a peu
Funcionalitat: indústria de calçat
Materials i tècniques de construcció: al frontis, sòcol de pedra viva; resta de la façana pintada
de color ocre amb faixa motllurada que separa els dos pisos; brancalades ressortides i sota la
cornisa decoracions geomètriques també ressortides de color rosat; rematat per cornisa i
teulada.
El lateral presenta sòcol a la tirolesa, excepte un tram de pedra viva. La resta pintat de color
ocre amb brancalades pintades de color rosat, rematat per cornisa i teulada.
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: Defectes de conservació: Perills eventuals: reformes actuals
Treballs realitzats: addició d’una planta que distorsiona el volum original.

Protecció de l’element
Grau de protecció: B
Protecció proposada: conservació estructural del conjunt
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: conservació de la façana i de tots els seus elements.
Eliminació de la planta pis segon (afegit posterior).
Estilísticament, forma un conjunt amb l’edificació veïna del nº163-165 del c/ Bisbe Llompart,
del mateix arquitecte (catalogada com a INC- D037).
A l’interior, 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.
Propietat: particular
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions:
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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

1033

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Plànol de situació
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