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1 INTRODUCCIÓ
1.1

MOTIVACIÓ

El llogaret Ruberts va ser declarat Bé d’Interès Cultural per Acord del Ple del Consell
de Mallorca, de data 28 de juliol de 2008, amb la Categoria de Conjunt Històric (BOIB
núm. 125 de 6 de setembre de 2008), segons la delimitació publicada com a annex en
la disposició indicada.
El Pla Especial de Protecció del BIC de Ruberts es redacta en compliment de
l’establert a l’article 36.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric
de les Illes Balears (en endavant, Llei 12/1998) segons el qual:
“2. Quan es tracti d’un conjunt històric, jardí històric, lloc històric, lloc d’interès
etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, l’ajuntament corresponent haurà
d’elaborar un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o
adequar-ne un de vigent, que compleixi les exigències d’aquesta llei. L’aprovació
d’aquest instrument de planejament requerirà l’informe favorable de la Comissió
Insular del Patrimoni Històric. S’entendrà emès informe favorable pel transcurs de tres
mesos des de la presentació de la proposta de planejament.”
Aquest pla especial es redacta amb objectius i plantejaments basats en vessant
històric, arquitectònic i ambiental dels elements que configuren la imatge del conjunt
històric del nucli de Ruberts.

1.2

OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL

El pla especial concreta la protecció i la conservació del conjunt del BIC i del seu
entorn de protecció, fent-la compatible amb el desenvolupament urbanístic que permeti
mantenir les activitats privades o públiques que garanteixin la viabilitat del nucli.
Segons l’article 39.1 de la Llei 12/1998: “En els plans o instruments urbanístics de
protecció dels conjunts històrics es catalogaran, d’acord amb el que disposa la
legislació urbanística, tant si són immobles edificats com espais lliures interiors o
exteriors, els elements que formen el conjunt, les estructures significatives i els
components naturals de cada element i del seu entorn. Es dispensarà una protecció
integral als immobles declarats béns d’interès cultural que pertanyin al conjunt. Per a la
resta dels immobles, s’establirà un règim adequat i especial de protecció per a cada
cas.”
Els objectius d’aquest Pla Especial són:
-

Impulsar una recerca arqueològica i històrica de Ruberts que enriqueixi el
coneixement del nucli i permeti la seva transmissió i difusió.

-

Protegir el patrimoni (espais urbans, edificis i altres elements destacats)
mitjançant la seva catalogació.

-

Elaborar una relació o inventari dels immobles d’acord amb paràmetres
tipològics, històrics, d’estat de conservació, valor patrimonial, etc.

-

Controlar les intervencions per aconseguir la seva integració ambiental i
morfològica en el conjunt històric.
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-

Mantenir i millorar de les característiques de l’estructura urbana i
arquitectònica, com també de les característiques generals de l’ambient de
l’àmbit protegit.

-

Possibilitar l’ús del conjunt i potenciar el seu valor cultural.

-

Restaurar i mantenir en condicions adequades el patrimoni sense oblidar les
millores en les condicions d’habitabilitat per fomentar la permanència de la
població.

1.3

ANTECEDENTS I CONCEPTE

El llogaret de Ruberts és un nucli d’uns 24 habitants (segons el padró de 2019) que
pertany al terme municipal de Sencelles. El nucli de Ruberts se situa al sud-est del
municipi, proper al límit del terme amb els municipis de Lloret de Vistalegre, Costitx i
Algaida.
L’instrument d’ordenació urbanística general actualment vigent al municipi de
Sencelles són les Normes Subsidiàries (NS), aprovades definitivament per la Comissió
Insular d’Urbanisme de Mallorca en sessió celebrada els dies 25 de gener i 3 de febrer
de 1995. Això no obstant, per a l'àmbit concret del nucli de Ruberts la delimitació
vigent és la corresponent a les Normes Subsidiàries aprovades als anys 80, atès que
la classificació de sòl urbà per consolidació aprovada al 1995 va ser declarada no
conforme a dret i nul·la per la Sentència 3/2007 del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, Sala del Contenciós, de data 9 de gener de 2007.
Actualment es troba en tramitació la Revisió i Adaptació de les Normes Subsidiàries de
Sencelles al Pla Territorial de Mallorca, de la qual se’n va fer una nova aprovació amb
exposició pública el 19 de novembre de 2014. També es troba en tramitació el Catàleg
de protecció del patrimoni històric de Sencelles, que es va exposar novament al públic
juntament amb la Revisió de les NS.
El llogaret Ruberts va ser declarat Bé d’Interès Cultural per Acord del Ple del Consell
de Mallorca, de data 28 de juliol de 2008 (BOIB 125, de 06/09/2008), amb la Categoria
de Conjunt Històric.

1.4

NECESSITAT, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA
ESPECIAL

Les raons que justifiquen la necessitat de redactar el present Pla Especial de protecció
del Bé d’Interès Cultural de Ruberts són les següents:
La necessitat de la redacció del Pla Especial es desprèn de la normativa autonòmica
en matèria de patrimoni històric. Així, segons l’article 36 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears, els BIC declarats com a conjunt
històric hauran d’elaborar un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de
protecció. Arran de la declaració de Ruberts com a BIC amb la categoria de conjunt
històric, el 28 de juliol de 2008, sorgeix la necessitat de redactar el present Pla
Especial.
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La conveniència i oportunitat vénen donades perquè la redacció del Pla permetrà
gaudir, als agents interessats i al propi municipi en general, d’un instrument urbanístic
adequat a les característiques del nucli, que tractarà la seva ordenació amb un grau de
precisió adequat al seu objecte i la seva finalitat, incrementant l’anàlisi, el grau de
detall de protecció i ajust de l’ordenació previst en les Normes Subsidiàries municipals.

1.5

MARC LEGAL

La Llei bàsica d’àmbit estatal on s’emmarca el present Pla Especial és el Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre).
També es troba vigent per a l’àmbit de les Illes Balears, des del 29 de desembre de
2017, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB,
BOIB núm. 160). L’article 34.4 de la LUIB estableix que la protecció d’elements de
patrimoni històric es durà a terme mitjançant plans especials i catàlegs. Els plans
especials estan regulats per l’article 45 de la LUIB:
Article 45. Plans especials
1. Els plans especials són instruments de planejament que poden ser autònoms, quan es
formulin per a l’establiment d’ordenacions sectorials, parcials o específiques, o de
desenvolupament, quan desenvolupin instruments d’ordenació territorial o municipals. En el cas
dels autònoms, han de justificar la coherència de les seves determinacions amb les d’aquells
plans. Quan siguin plans especials de desenvolupament, s’han d’ajustar a les previsions dels
plans que desenvolupen.
En cap cas els plans especials no poden substituir el pla general municipal en la seva funció
d’ordenació integral del territori, ni alterar la classificació del sòl.
2. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial aplicable per raó
de la matèria, els plans especials poden tenir per objecte:
a) L’ordenació d’elements o conjunts protegits per la legislació sobre patrimoni històric.
b) La protecció del paisatge o de les vies de comunicació.
c) L’ordenació, la protecció i la conservació del medi natural i rural.
d) El desenvolupament i l’execució d’elements de l’estructura general i orgànica, i l’ordenació
dels sistemes generals d’infraestructures viàries, de serveis i dotacions no adscrits a actuacions
de transformació urbanística en sòl urbà i urbanitzable.
e) L’ordenació de les actuacions de reforma interior, regeneració o renovació urbanes de les
previstes en l’article 23 d’aquesta llei per desenvolupar en el sòl urbà.
f) L’adequació de les xarxes d’instal·lacions a les condicions historicoambientals dels nuclis de
població.
g) L’ordenació de les instal·lacions de les xarxes de transport i comunicacions i de la zona de
serveis dels ports i aeroports d’acord amb la seva legislació específica.
h) El desenvolupament dels instruments d’ordenació territorial.
i) Les actuacions de renovació urbana i de reforma interior.
j) L’ordenació dels nuclis rurals.
k) Qualssevol altres finalitats anàlogues.
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3. L’aprovació dels plans especials n’habilita el promotor i l’administració competent per
executar les obres i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les
llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i del que estableix la legislació
sectorial.
4. Els plans especials contenen les determinacions que exigeixen els instruments d’ordenació
territorial o de planejament general corresponent o, a falta d’aquestes, les pròpies de la seva
naturalesa i finalitat, justificades degudament a través d’una memòria informativa i justificativa
de la necessitat o la conveniència de la formulació del pla.
5. Així mateix han de disposar, com a mínim, del desenvolupament dels estudis justificatius i
complementaris necessaris, dels plànols d’informació i d’ordenació que corresponguin, i de les
normes i els catàlegs que escaiguin. S’ha d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat
generada que, si s’escau, ha de definir les mesures per adoptar respecte dels grans centres
generadors de mobilitat que es prevegin, i han d’incorporar l’estudi ambiental estratègic segons
l’establert a la legislació ambiental tret que, per la seva finalitat i objecte, l’òrgan ambiental
acordi l’exoneració pel fet de no tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
6. Quan el pla especial delimiti i ordeni actuacions urbanístiques de les previstes a l’article 23
d’aquesta llei ha d’incorporar:
a) Una memòria de viabilitat econòmica que analitzi la rendibilitat de l’actuació, així com un
informe de sostenibilitat econòmica, en què s’ha de ponderar en particular l’impacte de
l’actuació en les hisendes públiques afectades, formulats ambdós en els termes establerts per
aquesta llei i, en concret, l’article 47 i la legislació estatal de sòl per a la implantació i el
manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en funcionament i la prestació
dels serveis resultants, així com la suficiència i l’adequació del sòl destinat a usos productius.
b) Un avanç de l’equidistribució.
c) El pla de reallotjament i de retorn en els termes prevists a la llei estatal esmentada, si
s’escau.

Pel que fa a les disposicions reglamentàries, es troba en vigor el Reglament general
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca,
aprovat per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca (BOIB 66 de 30/04/2015).
S’incorporen determinacions específiques de distints tipus de plans especials. L’article
109, sobre determinacions específiques dels plans especials d’ordenació d’elements o
conjunts protegits per la legislació sobre patrimoni històric estableix els continguts
mínims del Pla.
En relació a la tramitació dels plans especials de protecció patrimonial de
determinades zones o elements, l’article 161 introdueix la necessitat de comptar amb
un informe previ de l’òrgan del Consell Insular de Mallorca que tengui atribuïda la
competència en les matèries regulades per la Llei 12/1998.
Article 161
Especialitats de la tramitació de plans especials de protecció patrimonial de
determinades zones o elements
En la tramitació de plans especials de protecció d’un conjunt històric, jardí històric, lloc
històric, lloc d’interès etnològic, zona arqueològica o zona paleontològica, o altres
instruments de planejament urbanístic que tenguin aquesta funció, o en l’adequació d’una
figura de planejament urbanístic vigent per a la finalitat esmentada, l’aprovació definitiva
requereix l’informe previ de l’òrgan del Consell Insular de Mallorca que tengui atribuïda la
competència en les matèries regulades per la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
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patrimoni històric de les Illes Balears. Aquest informe, que s’ha d’emetre en el termini màxim
de tres mesos des de la sol·licitud, tendrà caràcter determinant.

Seguint a nivell reglamentari, el Pla Territorial Insular de Mallorca (en la seva
redacció vigent aprovat per acord de Ple del Consell Insular de Mallorca de 13 de
gener de 2011, BOIB núm. 18, de 4 de febrer) proposa el següent:
Disposició addicional primera - Patrimoni històric (ED)
1. A l’empara del que disposa l’article 15.1.d de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius
d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, es proposa la incoació de
l’expedient per a la declaració de bé d’interès cultural, amb la categoria de conjunt històric,
d’acord amb la legislació específica de patrimoni històric de les Illes Balears, dels nuclis
històrics següents: Sóller, Campos, Santanyí, Sineu, Pollença, Llucmajor i Porreres.
2. Es proposa l’ampliació dels conjunts històrics existents corresponents a Manacor,
Valldemossa, Binissalem, Petra i Felanitx.
3. També es proposa la mateixa declaració per als següents conjunts de petites dimensions:
Ruberts, Jornets, ses Olleries, ses Coves, ses Alqueries, Ruberts, Biniaraix, Ullaró i Galilea.
4. El planejament general municipal, en els municipis afectats, haurà de preservar i adoptar
mesures amb la finalitat del manteniment de les trames urbanes originàries derivades de les
Ordinacions de 1300 del Rei Jaume II.

En matèria de patrimoni històric, la norma de referència a l’àmbit balear és la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears (BOCAIB
núm. 165, de 29 de desembre). Segons l’article 36 d’aquesta Llei:
Article 36. Planejament urbanístic
1. Els termes de la declaració d’un immoble com bé d’interès cultural vincularan els plans i les
normes urbanístiques que afectin el citat immoble. En el cas de plans o normes
urbanístiques vigents abans de la declaració, l’Ajuntament durà a terme les adaptacions
necessàries.
2. Quan es tracti de conjunt històric, jardí històric, lloc històric, lloc d’interès etnològic, zona
arqueològica o zona paleontològica, l’Ajuntament corresponent haurà d’elaborar un pla
especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció, o adequar un pla vigent, que
compleixi les exigències d’aquesta llei. L’aprovació d’aquests instrument de planejament
requerirà l’informe favorable e la Comissió Insular del Patrimoni Històric. S’entendrà emès
informe favorable pel transcurs de tres mesos des de la presentació de la proposta de
planejament.
3. El consell insular respectiu podrà, en qualsevol moment, proposar motivadament a
l’ajuntament la modificació del planejament urbanístic que afecti a béns d’interès cultural, i
podrà suspendre el planejament vigent en allò que sigui necessari per a protegir el patrimoni
històric en l’àmbit territorial afectat.
(...)

1.6

CONTINGUT TEMÀTIC DEL PLA ESPECIAL

El contingut temàtic del pla especial s’ha d’adequar a allò que disposa el Reglament
general de la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca.. La regulació
dels plans especials es troba al Títol II, de Planejament urbanístic, Capítol I,
d’Instruments de planejament urbanístic, Secció 5a, sobre els plans especials. La
subsecció 1a s’encarrega de definir l’objecte i les determinacions generals de tots els
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plans generals. En concret, cal tenir en compte el previst en els apartats 2 i 3 de
l’article 107:
Article 107
Plans especials i planejament general
(...)
2. Els plans especials desenvolupen, completen o complementen les determinacions
del pla general, en qualsevol classe o categoria de sòl o, si s’escau, en diverses
classes i categories de sòl simultàniament, amb l’objecte d’assolir alguna o diverses de
les finalitats a què fa referència l’article 45 de la LOUS.
3. Els plans especials no poden substituir en cap cas el pla general en la funció d’ordenació
integral del territori, ni poden alterar la classificació del sòl, però sí que poden
modificar-ne la qualificació sense alteració de l’ús global per aconseguir l’objectiu
legal que en justifica l’aprovació.

La subsecció segona recull les determinacions específiques per a cada tipus de pla
especial. D’acord amb l’article 109, s’entén que un Pla Especial d’aquesta iniciativa, ha
de seguir les següents determinacions específiques:
Article 109
Determinacions específiques dels plans especials d’ordenació d’elements o conjunts
protegits per la legislació sobre patrimoni històric
1. Els plans especials d’ordenació d’elements o conjunts protegits per la legislació sobre
patrimoni històric contenen, en tot cas, les determinacions que assenyali la normativa estatal
i autonòmica sectorial aplicable i, si s’escau, el Pla Territorial Insular de Mallorca, com
igualment les mesures i limitacions que siguin conseqüència dels actes de declaració de
béns d’interès cultural o de béns catalogats adoptats per l’organisme competent en la
matèria.
2. En el marc definit en l’apartat anterior, correspon a aquests plans especials com a mínim
establir les determinacions següents:
a) Identificar els elements d’interès que es volen preservar.
b) Definir les mesures de conservació, estètica i funcionalitat, d’acord amb les prescripcions
de la normativa sectorial que hi és aplicable, així com les que siguin conseqüència dels
actes de declaració de bé d’interès cultural o bé catalogat.
c) Regular la composició i el detall de les construccions o altres elements que integren el
patrimoni històric.
d) Ordenar i preservar l’estructura parcel·lària històrica, si escau.
e) Catalogar, si es tracta de l’ordenació de conjunts històrics, els elements que formen el
conjunt, d’acord amb el que preveu l’article 39 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de
patrimoni històric de les Illes Balears, mitjançant el catàleg d’elements i d’espais protegits a
què es refereix l’article 47 de la LOUS i l’article 125 d’aquest Reglament.
3. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de la formulació dels altres
instruments urbanístics de protecció o de l’adequació dels instruments vigents per a la
mateixa finalitat d’ordenació d’elements o conjunts, en els termes i amb els efectes que
determina la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

En relació a la normativa autonòmica sectorial, l’article 39 de la Llei 12/1998 apunta
que:
Article 39. Plans urbanístics de conjunts històrics
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1. En els plans o instruments urbanístics de protecció dels conjunts històrics es catalogaran,
d’acord amb el que disposa la legislació urbanística, tant si són immobles edificats com
espais lliures interiors o exteriors, els elements que formen el conjunt, les estructures
significatives i els components naturals de cada element i del seu entorn. Es dispensarà una
protecció integral als immobles declarats béns d’interès cultural que pertanyin al conjunt. Per
a la resta dels immobles, s’establirà un règim adequat i especial de protecció per a cada
cas.
2. Excepcionalment, el pla o instrument urbanístic de protecció permetrà remodelacions
urbanes, però només en el cas que impliquin una millora de l’entorn territorial o urbà i
contribueixin a la conservació general del conjunt.
3. La conservació del conjunt històric declarat bé d’interès cultural haurà de comportar el
manteniment de l’estructura urbana i arquitectònica, com també de les característiques
generals del seu ambient. Excepcionalment, es consideraran les substitucions d’immobles,
si han de contribuir a la conservació general del conjunt. Es mantindran les alineacions
urbanes existents.

1.7

CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PLA ESPECIAL

La documentació que ha de contenir el pla especial és la que es desprèn de l’article
118, de documentació dels plans especials, del Reglament de la LOUS:
Article 118
Documentació dels plans especials
1. La documentació dels plans especials s’ha d’elaborar amb el grau de precisió adequat a
l’objecte i la finalitat i, en tot cas, amb el mateix o major grau de detall que el del
planejament que desenvolupen o complementen. S’ha de formalitzar tant en suport físic,
com en suport digital.
2. Integra la documentació a què es refereix l’apartat anterior:
a) La memòria descriptiva, que ha de reflectir de forma escrita i gràfica tots els aspectes del
planejament en vigor que resulten afectats pel pla especial.
b) La memòria justificativa de l’objecte i la finalitat del pla, que n’inclou la necessitat o la
conveniència.
c) L’estudi o els estudis complementaris elaborats en funció de l’objecte específic del pla
especial en concret. Singularment, si l’objecte específic del pla especial incideix en totes o
algunes de les matèries associades a la memòria social prevista en l’article 83 d’aquest
Reglament i que no han estat avaluades pel pla general en relació al corresponent àmbit del
pla especial, ha de justificar aquests extrems mitjançant els estudis adients.
d) Els plànols d’informació i els plànols d’ordenació, a l’escala adequada per a la ubicació i
identificació correcta de les determinacions i contingut.
e) Les normes urbanístiques, que comprenen, si escau, les mesures de protecció que siguin
procedents d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
f) Les condicions a les quals s’han d’ajustar, si escau, els projectes tècnics de
desenvolupament d’obres d’infraestructura.
g) La regulació de les condicions de l’edificació, quan el desenvolupament del pla especial
prevegi la construcció d’edificis o instal·lacions destinades a equipament públic o vinculades
a infraestructures.
h) El catàleg d’elements i d’espais protegits, que s’ha de redactar d’acord amb el que preveu
l’article 47 de la LOUS i els articles 125 a 130 d’aquest Reglament, quan en l’àmbit del pla
existeixin béns susceptibles de protecció.
MEMÒRIA
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3. En funció de l’objecte i la finalitat, els plans especials han d’incloure un estudi d’avaluació
de la mobilitat generada que, si s’escau, definirà les mesures a adoptar respecte dels grans
centres generadors de mobilitat que es prevegin.
4. Els plans especials han d’incorporar l’informe de sostenibilitat ambiental en els termes
que regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, tret que, per la
finalitat i l’objecte específics, l’òrgan ambiental acordi exonerar-lo pel fet de no tenir efectes
significatius sobre el medi ambient.
5. Els plans especials que ordenin actuacions d’urbanització han d’incorporar un informe o
memòria de sostenibilitat econòmica, en què es ponderarà, en particular, l’impacte de
l’actuació en les hisendes públiques afectades per la implantació i el manteniment de les
infraestructures necessàries o la posada en funcionament i la prestació dels serveis
resultants, així com la suficiència i l’adequació del sòl destinat a usos productius.
6. Els plans especials que delimitin i ordenin actuacions edificatòries i de regeneració i
renovació urbanes d’acord amb la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes, han d’incorporar l’avanç de l’equidistribució i el pla de reallotjament i, si
escau, de retorn, en els termes prevists en l’article 10 de l’esmentada Llei estatal. Així
mateix, l’informe de sostenibilitat econòmica haurà d’incorporar l’establert en l’article 11 de
l’esmentada llei estatal.

El contingut del Pla Especial de Protecció del BIC de Ruberts està constituït per la
següent documentació:
a) Normes urbanístiques, que comprenen les mesures de protecció que siguin
procedents d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
b) Document de memòria que inclou:
I. Memòria justificativa de l’objecte i la finalitat del pla, que n’inclou la
necessitat o la conveniència.
II. Memòria descriptiva, és un inventari territorial de totes aquelles variables
que tenen algun reflex en l’àmbit del nucli. Aquesta memòria constitueix la
base de la diagnosi territorial i estudia els aspectes edificatoris i històrics
de l’àmbit de Ruberts. Reflecteix de forma escrita i gràfica tots els aspectes
del planejament en vigor que resulten afectats pel pla especial.
III. Justificació de no necessitat d’un estudi de mobilitat generada, al no
preveure’s cap nou centre generador de mobilitat amb el Pla Especial.
IV. Justificació de no necessitat d’un informe o memòria de sostenibilitat
econòmica, al no preveure’s cap actuació d’urbanització que suposi
costos o beneficis directes a la hisenda pública o als agents econòmics
privats.
c) Plànols d’informació i ordenació a escala adequada per a la correcta
ubicació i identificació de les seves determinacions i contingut, amb el contingut
i grau de precisió d’acord als seus objectius.
d) Catàleg d’elements arquitectònics, etnològics i arqueològics, redactat
d’acord l’article 47 de la LOUS, que s’annexa a la normativa.
e) Document inicial d’avaluació ambiental estratègica simplificada, per tal de
què l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma admeti el seguiment del
procés d’AAE simplificada, d’acord amb allò que preveu la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d’avaluació ambiental, i de la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
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Aquest document ha estat elaborat pels següents membres de l’equip tècnic del
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Aina Soler Crespí, arquitecta, directora del treball.



Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf.
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2 ANÀLISI DEL CONJUNT
2.1 ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE RUBERTS
Ruberts es troba al municipi de Sencelles, als límits que separen Sencelles, Lloret de
Vistalegre, Costitx i Algaida. El municipi de Sencelles és un dels més extensos del Pla
de Mallorca i a la vegada un dels més plans. Està envoltat pels municipis de Lloret i
Costitx a llevant, Algaida al migjorn, Santa Eugènia a ponent, Inca a tramuntana i
Consell i Binissalem a mestral.
L’àmbit del Pla Especial inclou el conjunt històric de Ruberts i el seu entorn de
protecció tal i com es delimiten en l’informe tècnic de l’annex I de l’acord de declaració
del BIC (BOIB nº125 de 6 de setembre de 2008). Segons l’esmentat informe la
delimitació del conjunt històric abasta una superfície de 26.696 m2 i l’entorn de
protecció, que envolta el conjunt històric, té una superfície de 127.344 m2.

MAPA 1. Localització
Elaboració pròpia
MEMÒRIA
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2.2 JUSTIFICACIÓ I CRITÈRIS DE DELIMITACIÓ DEL BÉ I EL SEU
ENTORN DE PROTECCIÓ
Segons es descriu a l’informe tècnic 19 de gener de 2007, annex a la declaració del
BIC, “la delimitació del conjunt històric, fent l’estudi dels aspectes físics, morfològics,
estètics, tipològics, constructius, històrics, etc. hauria de conjuntar la trama urbana
consolidada, amb els immobles catalogats com a patrimoni arquitectònic, i l’espai
adjacent de terres que el circumval·len, per tal de mantenir la consonància entre els
dos elements que configuren el conjunt: el nucli i el camp. Aquesta delimitació, tal i
com es mostra a l’annex gràfic, incorpora tot el conjunt edificatori original i històric de
Ruberts, conformat a partir de la possessió de Son Jordà, entorn de la qual es varen
anar edificant la resta d’habitatges i edificis que configuren l’actual Ruberts. Finalment i
analitzant el sòl classificat com a urbà a l’actualitat, s’han fet coincidir els límits del que
es declara conjunt històric amb els límits del que actualment és sòl urbà en el municipi,
deixant les terres de conreu pròximes dins l’entorn de protecció”. Cal destacar que la
delimitació del sòl urbà a la qual es refereix l’esmentat informe correspon a la de les
Normes Subsidiàries dels anys 80s, ja que la de les NS de 1995 va ser declarada no
conforme a dret i nul·la per la Sentència 3/2007 del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears.
Per a la delimitació de l’Entorn de Protecció, en l’informe tècnic es varen tenir en
compte “la combinació d’una sèrie de criteris, aplicats de forma combinada:
1. Vinculació amb el propi bé i protecció física del mateix: El primer al que ha de
respondre l’entorn de protecció d’un bé és a les característiques del propi bé, per
això, cada entorn serà diferent i fet a mida ja que dependrà en primer lloc de les
específiques característiques del bé en qüestió. En general, tota la zona immediata
del conjunt es pot definir com a directament relacionada amb el mateix. L’entorn de
protecció inclourà les terres de conreu més pròximes, i se li requerirà que permeti el
manteniment de l’aïllament que caracteritza el nucli, i que posa de manifest que la
implantació d’aquest nucli respon a la estreta vinculació de l’home amb el medi
rural.
2. Estructura orgànica del territori i relació del conjunt amb aquest territori: S’ha de
valorar si el propi bé està emmarcat en el que es podria considerar una unitat
paisatgística. D’aquest criteri en derivaria la consideració de la integració del bé en
el paisatge. La singular característica d’aquest conjunt històric és que no limita amb
zones urbanes sinó que, per l’escàs desenvolupament del nucli, en la majoria del
seu perímetre limita directament amb el sòl rústic. Però per altra banda, la unitat
paisatgística en la que se situaria el conjunt, presenta una extensió excessivament
gran, que podria portar fins i tot a desvirtuar les finalitats de protecció perseguides
amb la declaració.
3. Per això, corregim el criteri anterior amb l’anàlisi de visuals que hem dut a terme,
d’alguna manera l’anàlisi de visuals vendria a ser en aquest cas, com una espècie
de criteri de proximitat. Del conjunt històric es poden tenir dos tipus de visuals:
a) Les que es tenen des d’una franja exterior al conjunt històric però pròxima a ella,
ja que sinó es perden les visuals degut a la pròpia configuració topogràfica del
terreny i a la vegetació existent. D’aquestes visuals es poden destacar o
singularitzar, d’acord amb la forma d’estructuració del llogaret des de l’origen i que
ha perviscut fins als nostres dies, les que s’obtenen des dels camins d’accés al nucli
que se caracteritzen per ser visions parcials del mateix amb un alt nivell d’integració
en el paisatge.
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b) Les que es tenen des de punts més elevats i ja situats a una distància llunyana,
però que en cap cas poden resultar definidors de l’entorn degut a la seva gran
distància al conjunt i a les visuals tan llunyanes que permeten. Per altre costat, les
visuals des del conjunt històric cap a l’exterior no arriben tampoc a resultar
definidores per a delimitar l’entorn.
4. Evolució històrica de l’entorn de protecció: Cal conèixer no tan sols l’evolució
històrica del propi bé sinó també del que l’envolta. Veure si aquest manté
característiques que resultessin definitòries en els moments que principalment
marcaren el bé. En aquest cas, i més enllà del paisatge en general, es tractaria de
preservar l’aïllament del nucli, una de les seves característiques, així com la seva
vinculació amb el món agrari que li donà origen. Cal comentar que en aquest
entorn, més enllà dels canvis en la vegetació o en els tipus de cultius que hi pugui
haver hagut, els principals canvis deuen ser els esdevinguts per la construccions
d’alguns habitatges unifamiliars aïllats en algunes de les parcel·les pròximes.
5. Estat de conservació: Cal determinar d’aquest entorn, mantingui o no
característiques originals o primigènies, quin grau de conservació presenta, i si a
més, el grau de conservació d’aquest entorn pot afectar d’alguna manera el propi
bé. En aquest cas, i més enllà del que s’ha exposat en el punt anterior, l’entorn de
protecció és una part que contribueix de forma crucial a valoritzar el propi bé, i
presenta un estat de conservació en general acceptable. Tenint en compte totes les
consideracions citades, se proposa la delimitació de l’entorn de protecció del
conjunt històric que figura a la documentació gràfica adjunta”.

2.3

DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DE RUBERTS

El nucli de Ruberts apareix documentat ja al segle XIII, en el Llibre de repartiment de
Mallorca. El nom prové, molt probablement, prové del nom personal Robert, el qual, en
plural (Roberts o Ruberts) designaria la família tarragonina que s’establí en aquest
indret després de la conquesta de 1229. A aquesta família, en el repartiment li
pertocaren 3 alqueries del terme de Sineu amb un total de deu jovades. Després de la
conquesta quedà inclòs dins la part reial, però el control directe del territori el dugué a
terme l’ardiaca de Barcelona.
Les properes referències històriques que parlen de Ruberts són l’any 1360, quan es
documenta l’alqueria de Jaume Busquet de Rubert i Benifat. El 8 d’agost de 1416,
Jaume Busquet, habitant de l’alqueria de Ruberts, feia un cens de blat. Probablement
es referien a l’actual possessió de Son Jordà. L’any 1452, l’alqueria era propietat de
Guillem Gibert, qui es queixà dels veïns, perquè li entren a la finca amb el bestiar i li
fan malbé la seva producció. A l’any 1558, la propietat seria dividida, Caterina, muller
de Joan Ramis, filla de Bartomeu Jordà dels Ruberts repartirà amigablement els seus
dominis amb Joanot Jordà.
Al 1578, Son Jordà encara apareix documentada amb el nom de los Ruberts, i el seu
propietari era Joanot Jordà i es valorà en 2.200 lliures. D’aquesta família prendrà el
definitiu nom de Son Jordà. A part, hi havia tres possessions més, però totes elles es
coneixien com a Ruberts: la primera, propietat de Joan Ferragut, es valorà en 2.000
lliures; la propietat de Julià Ferragut es valorà en 1.000 lliures, i la propietat de Jordi
Ferragut es valorà també en 1.000 lliures.
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Se sap que a l’any 1596 era propietat de Sebastià Jordà, però encara estava sota el
domini directe o alodial de l’ardiaca de Barcelona i es valorà en 2.300 lliures, fet que la
convertí en la possessió més gran de la cantonada.
En els cadastres de 1694 i 1706, Son Jordà, canvia de família, hi trobem a Francesc
Antic com a propietari i la finca es valorà en 4.300 lliures.
A l’any 1742, trobem de bell nou un canvi en la titularitat familiar, en aquest cas el seu
propietari és el mercader Jaume Sard Lledonet. Aleshores, Son Jordà comptava amb
un oratori privat amb un retaule de la Nostra Senyora del Roser i tenia un celler. La
seva producció agrícola es centrava en la vinya i el conreu de cereals. En el cadastre
de 1756 Son Jordà era propietat de Jaume Sard i es valorava en 4.000 lliures.
A l’any 1768, la família Sard cedeix unes terres seves a l’església per construir l’oratori
públic de Ruberts. El bisbe de Mallorca, Francisco Garrido, va designar al rector de
Sencelles, mossèn Bartomeu Verd Falcó com a responsable de les obres. Dia 15 de
maig de 1768 es col·locà la primera pedra. Els veïns de Ruberts hagueren de
participar econòmicament en la construcció de la nova església i contribuïren a pagar
anualment 10 quarteres de blat al capellà encarregat dels serveis religiosos. L’oratori
fou beneït el 25 de novembre de 1770 i dedicat a Nostra Senyora del Carme.
A 1773, Son Jordà era propietat de Jaume Sard i se sap que produïa blat, candela,
civada, faves, guixes i ciurons. El 1859, Son Jordà apareix en un registre de finques
rústiques, sent el propietari Jaume Sard i amb una extensió de 28 quarterades.
A finals del segle XIX, l’Arxiduc Lluís Salvador, donà dades interessats sobre aquest
llogaret. Sabem que hi havia 31 cases, on hi vivien 156 habitants. Son Jordà era
propietat de Jaume Sard, que residia a Sencelles. Era la novena finca més gran del
municipi amb un total de 75 hectàrees i era una de les tres finques de Sencelles amb
més producció d’ametlles.
En el segle XX es procedí a l’ampliació del temple de la Mare de Déu del Carme, entre
1909 i 1910. A l’any 1921, s’hi instal·laren les Germanes de la Caritat, que inicialment
ocuparen una casa del nucli. Entre 1929 i 1935, es bastí el convent de l’esmentada
congregació, i l’any 1960 deixaren el llogaret.
L’any 1960 la població experimentà una lleugera davallada del nombre de habitants. Hi
havia 31 cases, on hi vivien 122 habitants. A l’any 1964, va arribar l’electricitat a
Ruberts i a l’any següent, mossèn Bartomeu Mulet promogué la creació d’un tele-club
que restà en actiu fins al principi del decenni de 1970.
A l’any 1978, la titularitat de la possessió de Son Jordà, tornà a canviar de llinatge,
després de més de dos-cents anys de propietat, la família Sard, passà la finca a la
família Perelló Oliver.
A l’any 1985, el temple de la Mare de Déu del Carme fou restaurat i pocs anys
després, també, es dugueren obres a la plaça del poble.
A l’any 1994, la possessió de Son Jordà, deixà l’activitat agrària i es convertí en un
agroturisme.
Durant els darrers decennis del segle XX s’experimentà un clar retrocés demogràfic, ja
que dels 122 habitants a l’any 60 es passà a 28 habitants (i 29 cases) a l’any 1991.
Les dades del nomenclàtor per a l’any 2000 i 2001 indiquen que sols hi havia 4
persones empadronades. No es torna a disposar de dades desagregades pel nucli fins
al 2008, quan hi havia 15 persones empadronades. Actualment, a 2016, la població del
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llogaret ha ascendit fins a les 28 persones, recuperant els habitants d’inicis dels anys
90 però molt lluny de la població que tingué en el passat.
Per visualitzar l’evolució espacial de Ruberts, s’ha elaborat el plànol informatiu número
5, en base a la data de construcció de cadascun dels edificis existents. A partir
d’aquesta informació s’ha elaborat, a més, la següent seqüència de plànols:

MAPA 2. Evolució històrica del nucli de Ruberts
Elaboració pròpia
MEMÒRIA
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3 ESTAT ACTUAL
3.1

CARACTERÍSTIQUES URBANES I EDIFICATÒRIES

Les característiques físiques de l’emplaçament, així com el seu origen, vinculat a les
tasques agràries de la possessió de Son Jordà, fa que Ruberts es consolidi envoltant
la possessió, presentant una disposició quasi radial, amb el nucli de centre. La trama
urbana és irregular i s’estructura al voltant de la possessió, aprofitant al màxim les
reduïdes dimensions de l’espai que queda entre el camí de Lloret i el carrer principal
que tanca el nucli edificat, és a dir, el carrer Major amb Costa d’en Coranta.
El carrer principal, que envolta el conjunt, s’obre a la plaça on s’ubica l’església
parroquial i l’accés a l’antiga possessió, avui convertida en agroturisme. La resta de
carrers són estrets i curts, que es degueren configurar a l’època de consolidació i
creixement del llogaret, sense que s’hagin dut a terme modificacions recents que hagin
modificat substancialment el seu traçat. El teixit edilici està caracteritzat per un gran
equilibri general gràcies a la presència d’una certa uniformitat en quant al tipus
d’habitatges, normalment de poques plantes. Es pot afirmar que tot i el llarg
desenvolupament cronològic d’aquest assentament, el teixit construït presenta una
homogeneïtat considerable.
L’abandonament progressiu que es dóna a partir de la segona meitat del segle XX ha
fet que el llogaret no s’hagi vist molt modificat per construccions alienes a la tipologia
tradicional, mostrant-se com un conjunt arquitectònic representatiu de la Mallorca del
s.XVI-XIX.
Una altra de les característiques d’aquest nucli urbà és que, per les seves reduïdes
dimensions, el teixit viari està reduït gairebé a la seva mínima expressió i que s’aprecia
un alt grau de connexió o mescla entre la zona urbana i l’entorn rural que l’envolta, de
manera que, estant en el nucli, en realitat mai es perden les relacions visuals amb
l’entorn rústic. De fet, la situació concèntrica del nucli construït envers el paisatge que
l’envolta és potenciada per diversos camins rodats o de vianants que surten en forma
radial des del nucli cap a diversos indrets.
Finalment cal assenyalar que la consolidació com a nucli urbà des de les etapes
medievals així com del seu ús continuat com a tal fins a l’actualitat, permet concebre la
pervivència de restes arqueològiques en aquest conjunt i per tant, susceptibles d’ésser
estudiades amb metodologia arqueològica.

3.2

ESTAT DE CONSERVACIÓ

L’estat de conservació de la tipologia urbana és elevat. Es pot apreciar que tant
l’entramat urbà com el teixit edilici i el parcel·lari s’han anat creant des de l’edat mitjana
i desenvolupant i consolidant en els segles posteriors. Això deriva també de la
inexistència d’actuacions urbanístiques contundents que poguessin haver desfigurat
aquest entramat original.
Del teixit edificat es pot documentar un important grau de conservació de la tipologia
edificatòria per excel·lència (gra petit de parcel·lari destinat a residencial, amb
immobles amb un aiguavés o com a màxim dos, de planta baixa i primera), i l’evolució
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constructiva que hi ha hagut ha sigut molt integrada tret d’alguna excepció produïda en
les darreres dècades amb trets més o manco dissonants.
Una de les motivacions per a la conservació descrita és que fins fa molt poc el llogaret
no s’ha vist afectat pel turisme. L’aparició del lloguer vacacional en habitatges és un
fenomen recent al municipi de Sencelles, el qual es troba localitzat al centre de l’illa. .
Per això ha estat preservat de pressions urbanitzadores i edificatòries incontrolades tal
com ha ocorregut a la majoria dels municipis costaners.
A l’actualitat, algunes cases del nucli s’estan transformant en segones residències, fet
que pot influir en el desenvolupament dels pròxims anys, tant pel que fa al
manteniment de les tipologies constructives tradicionals, com per a la seva
conservació, degut a l’ús temporal d’aquests habitatges. En aquest sentit cal remarcar
que les transformacions dutes a terme a algunes de les construccions, tot i que han
comportat una conservació tipològica bastant elevada quant a la volumetria, han estat
més irregulars pel que fa als acabats de façana, sobretot pel que fa al revestiments.
Per tant, el nucli presenta encara característiques coherents i rellevants, tant a nivell
d’entramat urbà com edificatori (teixit residencial i edificis singulars), tot això amb una
gran adaptació al lloc i amb un paisatge que defineix completament el casc urbà.

3.3

TIPOLOGIES EDILÍCIES

És prioritari a l’hora de plantejar la protecció i ordenació del conjunt històric i del seu
l’entorn, l’anàlisi del teixit edilici, des del punt de vista de la tipologia constructiva, de
l’estil arquitectònic, del context urbà i de la datació de l’immoble. Aquest serà el pas
previ a l’assignació dels grups tipològics a cada un dels immobles, la identificació dels
seus trets arquitectònics rellevants i objecte de protecció i finalment la creació dels
mecanismes necessaris per regular les intervencions dins l’àmbit del conjunt històric i
de l’entorn de protecció.
De l’estudi del conjunt històric i de l’entorn de protecció han resultat els següents tipus:
- TIPUS 1: Església
- TIPUS 2: Casa de possessió
- TIPUS 3:
3.1 Casa urbana senyorial
3.2 Casa urbana popular dels segles XVII i XVIII
3.3 Casa urbana popular dels segles XIX i XX
3.4 Casa urbana moderna (Segle XXI)
- TIPUS 4:
4.1 Casa de pagès dels segles XVII i XVIII
4.2 Casa de pagès dels segles XIX i XX
- TIPUS 5: Casetes d’eines d’estil tradicional
- Resta: Inclou la resta d’edificacions no tipificades en els punts anteriors

MEMÒRIA

17

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Ruberts

TIPUS 1: ESGLÉSIA
Temple destinat al culte cristià.
L’únic edifici tipus 1 situat al Conjunt Històric és l’església Verge del Carme, situada a
la plaça (parcel·la núm. 34). L’element es protegeix amb grau de protecció A (RU-1).
L’església de Ruberts fou construïda a la segona meitat del segle XVIII (entre 1760 i
1770) als terrenys de la finca de Son Jordà. La construcció va ser possible gràcies a
l’aportació dels veïns. En el transcurs dels anys ha sofert diferents ampliacions.
Consta d’una sola nau, de planta rectangular, i de dos aiguavessos.
La façana està construïda a base de pedra i morter al lateral i referida a la façana
principal, la qual està pintada de color cru.
El portal d’accés és allindanat i s’aixeca damunt quatre graons. Damunt el portal
trobem un timpà sense cap tipus d’ornamentació, que està tramat per un arc de mig
punt amb tres arquivoltes llises de marès. Aquest timpà està sustentat per dues
columnes corínties que flanquegen el portal. Arrenglerat amb el portal trobem un
rosetó dedicat a la Mare de Déu del Carme.
La façana es clou amb petits arcs cecs i una creu de pedra al punt de cruïlla dels dos
aiguavessos de la coberta. Al lateral dret podem veure l’espadanya amb travesser de
fusta i la campana de bronze.
L’interior de l’església és auster. La nau té coberta de volta de canó amb quatre
capelletes a cada banda. Al sòtil , dins les voltes, trobem les dates de 1770, 1807 i
1909, que corresponen a les diferents ampliacions de l’oratori. El presbiteri està elevat
amb dos graons, i al fons hi ha un retaule emmarcat per dues pilastres jòniques. Està
dedicat al tema de la Circumcisió i s'atribueix a Mateu López.
TIPUS 2: CASA DE POSSESSIÓ
Les cases de possessió són les edificacions principals de les possessions (finques
rurals) de Mallorca. Sovint el seu nom va precedit de la partícula ‘Son’ que significa
‘açò d’en’, denotatiu de propietat.
Les possessions inclouen la diversitat d'edificacions pròpia de les grans explotacions
agrícoles. Participen d’elements senyorials però també plantegen una arquitectura
adaptada a les necessitats productives i a les particularitats del lloc on s’ubiquen. Així
solen combinar-se en el mateix nucli les cases on residien els explotadors de la finca els amos- amb les cases dels senyors.
Tenen façanes normalment altes, davant una carrera, i solen tenir un gran pati central
o clastra, espai vital i de distribució de les cases, amb sòl empedrat i amb un coll de
cisterna que recull les aigües de les teulades.
Al nucli residencial s'hi afegeixen edificacions de funcionalitat molt precisa:
magatzems, cellers, graners, estables, solls, engreixadors, galliners... i altres
construccions auxiliars com poden ser les eres, els aljubs o els pous. La disposició
d'aquestes edificacions auxiliars és diversa podent situar-se de manera independent
respecte del nucli o adossar-se a ell formant un gran conjunt.
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L’única casa de possessió de l’àmbit estudiat és Son Jordà, que es protegeix com a
RU-2, amb grau de protecció B. És l’edifici més antic del Conjunt Històric, datat del
segle XVI (1558) i es troba a la parcel·la núm. 35.
Son Jordà és una casa de possessió articulada entorn a una clastra posterior i una
carrera davant la façana principal. Al final de dita carrera trobam un pou amb coberta
piramidal. Les antigues dependències s’han reestructurat i condicionat a la categoria
d’agroturisme. S’accedeix a la possessió per una carrera empedrada que condueix al
cos principal de les cases. La façana principal està orientada al sud i presenta una
disposició lineal. Està dividida en tres cossos: la casa dels amos, la casa dels senyors i
el celler. Presenta un alçat de dos pisos: planta baixa i pis, i una articulació asimètrica
de les obertures. El portal de la casa dels senyors és d’arc de mig punt, amb dovelles i
carcanyols de marès. Conserva el llindar de pedra viva i està flanquejat per dos
pedrissos.
A l’esquerra s’hi obre el portal de la casa dels amos. Es tracta d’un portal d’arc
escarser. A la planta baixa hi ha set finestres, dues d’elles atrompetades, mentre que
al pis hi ha vuit finestres, la majoria amb ampit motllurat.
A la façana lateral nord se situa el portal d’accés al celler. Aquest portal és d’arc de
mig punt i ha sofert una reestructuració recent. La façana principal es clou amb una
cornisa plana, molt senzilla. El parament està referit, amb restes d’emblanquinat, i el
sòcol està pintat de color terra. S’observa una cadena de carreus de marès a la
cantonada. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab.
TIPUS 3: CASA URBANA
Aquesta tipologia, vertader model constructiu que ha donat caràcter específic al
paisatge dels nuclis urbans interiors de Mallorca, ocupa i conforma la major part de
parcel·les del conjunt històric. Com a norma general, l’edificació a cada parcel·la es
disposa adjacent al vial públic i es construeix adossada a les partions laterals,
compartint parets mitgeres amb les edificacions veïnes. Això no obstant, hi ha diverses
cases que presenten reculada respecte el vial, que donen façana a clastres interiors o
es troben aïllades, que també s’han inclòs dins aquesta categoria.
Normalment es desenvolupa en dues crugies, encara que excepcionalment es
conserven edificacions d’una sola, paral·leles al vial amb tres línies de parets mestres i
disposa, normalment, de dues plantes. Les cobertes són inclinades amb dos
aiguavessos corresponents a les crugies. En general les parets mestres de les cases
més antigues són de pedra o tapial de tres pams de gruixa (model que conviu amb el
més modern de parets de marès d’un pam) i els forjats d’embigat de fusta. A aquesta
conformació original sovint se li ha afegit, en situació de tercera crugia, altres cossos
de planta baixa, ocupant parcialment o totalment l’amplada de la parcel·la.
Atesa la disposició estructural, aquesta tipologia s’adapta a amplades de parcel·la molt
variables i també admet partions laterals esbiaixades o irregulars. En canvi, com és
obvi, les fondàries troben la raonable limitació de les longituds màximes dels embigats
de fusta.
S’han diferenciat 4 subtipus de cases urbanes en funció de l’estil i de la cronologia dels
immobles:
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3.1 Casa urbana senyorial dels segles XVII-XVIII. Es tracta d’un únic immoble,
situat a la plaça de l’església (parcel·la 24). Les Cases Noves de Can Mateu
es cataloguen com a element RU-10, amb grau de protecció C.
3.2 Casa urbana popular dels segles XVII-XVIII. Hi ha tres habitatges
d’aquestes característiques i es cataloguen individualment (parcel·les 25, 29 i
57). Es tracta de sa Plaça (RU-11), Can Pau (RU-3) i Can Pintat (RU-5), tots
tres catalogats amb el grau de protecció C.
3.3 Casa urbana popular dels segles XIX i XX. Es tracta de la tipologia més
nombrosa del nucli. Els tres edificis del segle XIX es protegeixen individualment
(amb grau de protecció C) i són: RU-4 Can Bosc (parcel·la 31), RU-6 Son
Durí (parcel·la 55) i RU-8 (parcel·la 45). Els paraments són irregulars de
pedra i morter o referits.
La resta de les cases urbanes populars dels segles XIX i XX (documentades
totes de l’any 1900 segons el cadastre) són 12 i es troben a les parcel·les: 26,
27, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 50, 52 i 53. Les seves façanes, de dos o tres
eixos, estan referides, si bé n’hi ha tres de pedra i una de càrreus de marès. En
general es tracta d’habitatges habituals o segones residències, a excepció de
l’edifici de correus (núm. 50).
3.4 Casa urbana moderna. Es refereix a aquells immobles construïts en el segle
XXI que, malgrat utilitzar acabats tradicionals en les seves façanes (pedra o
referit), presenten algunes característiques diferenciades de les cases urbanes
anteriors.
Hi ha 5 parcel·les amb edificacions que es poden encabir en aquesta
categoria: 9, 11, 12, 28 i 40. Les parcel·les 9, 11 i 12 estan constituïdes per
tres adossats a l’entrada del poble que, segons la classificació del sòl vigent,
s’ubiquen en sòl rústic.
TIPUS 4: CASA DE PAGÈS
Aquesta tipologia correspon a la major part d’habitatges situats (ara o originalment) a
fora vila i lligats originàriament a petites explotacions agrícoles. Estan conformats pel
cos principal de la casa, de planta rectangular amb d’un o de dos aiguavessos (moltes
d’aquestes originalment d’un sol aiguavés) amb accés i buits als costats allargats i
comptant normalment amb dues plantes, cos a què s’hi solen adossar altres cossos
menors (originalment portasses, forns, colls de cisterna, estables, solls etc.). La
disposició estructural del cos o buc principal és de parets mestres sustentadores
paral·leles (o coincidents) al costat més allargat del buc, de manera similar a la
tipologia de casa entre mitgeres, de manera que les fondàries dels bucs d’ambdues
tipologies són molt semblants. Les principals diferències entre ambdues es
fonamenten en la vocació rural de les primeres davant la vocació urbana de les
segones. D’aquesta manera, la disposició de les cases de pagès obeeix bàsicament a
fets com orografia, orientació (sovint, si ho permet l’orografia, cap a sud-est) i
aprofitament agrícola del terreny, mentre que la disposició de les cases entre mitgeres
queda directament condicionada pel viari.
Per altra part, els cossos edificats menors amb què quasi sempre compten les cases
de pagès, originalment relacionats amb les activitats agrícoles, es poden disposar
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d’una manera molt lliure respecte de la casa o buc principal, normalment al voltant de
la carrera davantera.
Així mateix, el caràcter més rústic de les cases de pagès es pot observar tant en els
acabats com en la disposició més lliure dels buits, que no palesen certament una
subjecció a cap voluntat estètica culturitzadora, cosa que sí es pot rastrejar en moltes
cases tradicionals entre mitgeres.
De vegades, algunes cases de fora vila es disposen en continuïtat, de manera que la
carrera davantera esdevé un espai amb característiques molt urbanes, conformant
petits nuclis reconeixedors com vertaders embrions d’agrupacions urbanes.
S’han diferenciat 2 subtipus de cases de pagès en funció de l’estil i de la cronologia
dels immobles:
4.1 Cases de pagès dels segles XVII-XVIII. Hi ha tres cases de pagès que es
poden circumscriure en aquest grup i són: RU-7 Can Baixet (parcel·la 51,
segles XVII-XVIII), RU-9 Can Mateu (parcel·la 49, segle XVIII) i l’edificació de
la parcel·la 67 (del segles XVIII). Les dues primeres estan catalogades amb un
grau de protecció B. En tots tres casos es tracta d’edificacions aïllades.
4.2 Cases de pagès dels segles XIX i XX. S’inclouen en aquest grup les
edificacions de les parcel·les 1, 60 i 61, del segle XIX, i les de les parcel·les 41
i 23, del segle XX. Les edificacions 60, 61 i 41 no es troben aïllades, però les
seves característiques estilístiques i d’ubicació a la parcel·la, així com la
presència de cossos annexos, fan que es cataloguin com a cases de pagès.
TIPUS 5: CASETA D’EINES D’ESTIL TRADICIONAL
S’inclouen en aquest grup les casetes de petites dimensions, amb acabats de pedra,
sense finestres, de planta baixa i un aiguavés que han servit, tradicionalment, com a
accessòries a l’activitat agrària. S’han identificat 5 casetes d’eines en les parcel·les 1,
21, 24, 25 i 64. En el cas de les parcel·les 1, 24 i 25, també s’hi troben cases urbanes
o de pagès.
RESTA
Aquest grup es refereix a les construccions de tipologies no adscrites en els punts
anteriors, ja que no presenten interès conservacionista (magatzems, edificacions
agràries, edificacions de diferent naturalesa que no es veuen des de la via pública,
etc.)
RESUM TIPOLÒGIC
Tipologia

Conjunt històric

1.

Església

Església Verge del Carme
(parcel·la 34)

1

2.

Casa de possessió

Son Jordà (parc. 35)

1

3.

Casa urbana
Cases Noves de Can Mateu (24)

1

3.1 Senyorial
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3.2 Popular XVII-XVIII

Sa Plaça, Can Pau i Can Pintat
(25, 29 i 57)

3

3.3 Popular XIX-XX

Parcel·les 26, 27, 31 (Can Bosc),
37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 50,
52, 53 i 55 (Son Durí)

15

3.4 Moderna

Parcel·les 9,11, 12, 28 i 40

5

Casa de pagès
4.1 Segles XVII-XVIII

Can Baixet (51) i Can Mateu (49)

Parcel·la 67

3

4.2 Segles XIX-XX

Parcel·les 23, 41, 60 i 61

Parcel·la 1

5

Caseta d’eines

Parcel·les 21, 24, 25, 64

Parcel·la 1

5

TAULA 1. Distribució de les edificacions de Ruberts per tipologies
Elaboració pròpia

3.4

SÒL VACANT

De les 73 parcel·les que s’han estudiat per trobar-se, totalment o parcial, en zona de
conjunt històric o de l’entorn de protecció, 42 es troben en sòl urbà (com a mínim en
part). D’aquestes tan sols 7 no tenen edificació construïda en sòl urbà: parcel·les 30,
47, 59, 62, 63, 65 i 66.
En sòl rústic, hi ha 31 parcel·les, la majoria de les quals tenen superfície insuficient
perquè s’hi puguin construir nous habitatges. Tres de les parcel·les estan ocupades
per habitatges adossats, a l’entrada del nucli des de la carretera de Sineu, i dues més
per petites zones d’esbarjo situades a l’extrem d’aquests habitatges. Les parcel·les 1 i
23 estan edificades, amb cases de pagès. Les parcel·les 2, 18 i 72 presenten
habitatges, si bé fora de l’àmbit d’estudi. El resultat és que tan sòls a tres de les 31
parcel·les (4, 59 i 70) s’hi pot construir un nou habitatge.
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4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
4.1

OBJECTE DEL PLA

El nucli de Ruberts, com s’ha exposat amb anterioritat, presenta característiques
coherents i rellevants, tant a nivell d’entramat urbà com edificatori (teixit residencial i
edificis singulars), tot això amb una gran adaptació al lloc i amb un paisatge que
defineix completament el llogaret.
Aquesta conservació és deguda a què Ruberts no s’ha vist afectat pel turisme de
masses com a la majoria dels municipis costaners de l’illa. Per això, ha estat preservat
de pressions urbanitzadores i edificatòries incontrolades, i això ha permès preservar
l’entramat urbà i edificatori típic de la Mallorca dels segles XVI-XIX.
Per aquesta coherència i singularitat, l’objecte del pla és preservar el nucli de Ruberts
del desenvolupament urbanístic possible, conservant les característiques rurals actuals
i evitant modificar la seva estructura, valors tradicionals, arquitectònics, estètics,
culturals i patrimonials.

4.2

CRITERIS I LÍNIES D’ACTUACIÓ

1. El criteri principal que guia la redacció del pla és el de minimitzar i controlar el
desenvolupament urbanístic del nucli.
2. Conservació de les característiques tipològiques del bé, tant en els aspectes
urbanístics com arquitectònics i ambientals:
Conservació arquitectònica
- La conservació tipològica que arriba a la conservació a nivell de tipologia
estructural de les edificacions, tècniques i materials de construcció tradicionals.
Les ordenances constructives s’han redactat per tal que s’ajustin a les tipologies
existents, ja que el que es vol, precisament, és conservar els trets funcionals i
constructius que han arribat fins als nostres dies. A tal efecte, s’ha duit a terme
un estudi i descripció de les tipologies constructives existents, que són: església,
casa de possessió, casa urbana, casa de pagès i caseta d’eines. L’estudi de
tipologies s’ha plasmat en el plànol d’ordenació 1, sobre tipologies edilícies.
- Mantenir els edificis existents, tret que no siguin adscrivibles a una tipologia
tradicional i sempre que s’hagin construït amb posterioritat a 1950.
- En relació amb el criteri anterior, les substitucions seran excepcionals, i només
seran possibles quan es tracti d’edificacions clarament inapropiades o que
perjudiquin la conservació del conjunt. A més a més, el nou element ha de
suposar una millora respecte el substituït. Els edificis que poden ser substituïts
són els que no es poden encabir en cap de les 5 tipologies.
Conservació ambiental
- S’ha estudiat l’estructura urbana singular i específica del conjunt històric, atenent
a diversos factors com ara topografia, orientació, infraestructura i xarxa viària, ...
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- S’ha limitat la possibilitat de dividir les parcel·les existents i s’han limitat les
actuacions permeses a cada parcel·la, amb les finalitats de restringir l’aparició de
noves parcel·les edificables i d’impedir increments d’edificabilitat.
- Es mantenen les alineacions existents en el conjunt històric.
- S’incorporen normes de composició, estètica, tipus de materials, ... per tal de
mantenir les característiques que motiven
- Es prohibeix la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin una ruptura
de l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici per a la
contemplació i el gaudi ambiental de l’entorn, així com la col·locació d’anuncis i
rètols publicitaris que atemptin contra els valors estètics.
En els casos d’execucions d’obra a façanes existents, reparació o construcció de
voravies de front de parcel·la o obres noves d’edificació, serà obligatori soterrar
el cablejat de façanes.
3. Regulació de les condicions de les obres a realitzar, tant de reforma, com de
rehabilitació, com d’obra nova o ampliació, si escau.
4. S’incorpora a la norma la necessitat de realitzar un control arqueològic per a
obres que afectin el subsòl del llogaret. La consolidació com a nucli urbà des de
les etapes medievals, així com el seu ús continual com a tal fins a l’actualitat,
permet concebre la pervivència de restes arqueològiques en aquest conjunt i,
per tant, susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica. Els
procediments a seguir són:
- A les zones delimitades com a BIC: excavació arqueològica prèvia a
qualsevol intervenció que afecti al subsòl.
- A les zones delimitades com a entorn de protecció: control arqueològic o
seguiment durant l’execució de la intervenció.
5. En relació a l’entorn de protecció, preservació de les visuals i prendre les
mesures pertinents per a procurar que continuï la relació harmònica
establerta i mantinguda durant segles entre la zona urbana i la zona rural, el
conjunt històric i l’espai en el que se situa, evitant agressions directes per
contaminació visual i en general ambiental del bé.
En compliment de l’article 41.3 de la Llei 12/1988, el volum, la tipologia, la
morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció
d’aquests béns no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l’àrea
ni pertorbar la visualització del bé.
Així mateix, es prohibeix qualsevol moviment de terres que comporti una
alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol
abocament d’escombraries, runes o deixalles.
6. S’elabora un catàleg de protecció dels béns arquitectònics, etnològics,
ambientals i arqueològics més rellevants. Aquest catàleg s’ha de redactar
d’acord amb l’article 47 de la LOUS, segons el qual “Els catàlegs han d’identificar
els béns objecte de protecció, contenir la informació física i jurídica necessària
en relació amb aquests béns i establir el grau de protecció al qual estan
subjectes i els tipus d’intervencions o actuacions possibles, d’acord amb les
determinacions establertes pel planejament general o, en el seu cas, parcial o
especial del qual formin part.”
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Per a l’elaboració del catàleg es parteix del Catàleg de Patrimoni de Sencelles,
aprovat en exposició pública. Es mantenen els codis donats en aquell document
perquè es vol donar uniformitat als diversos instruments de planejament en
tramitació que afecten el nucli de Ruberts.
Per a la conservació de la resta del BIC, es preveuen paràmetres de conservació
ambiental.
Aquest catàleg s’adequa als requeriments dels articles 46-48 del PTM. D’acord
amb les determinacions del PTM, s'ha establert una gradació del nivell de
protecció en tres categories:
- Nivell de protecció integral A
Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions o elements
qualificables de singulars pels seus valors històrics, arquitectònics, estètics o
tipològics, així com als elements o edificis incoats o declarats Bé d’Interès
Cultural (BIC). La preservació dels elements objecte d’aquesta protecció ha de
ser integral o total.
- Nivell de protecció parcial B
Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions o elements que siguin
clars exponents de les tipologies tradicionals o a d’altres tipus d’edificacions que
presenten valors històrics o arquitectònics singulars però considerats de menor
grau respecte als de la categoria anterior. La seva conservació admetrà
possibles obres d’intervenció compatibles amb la protecció específica de les
característiques bàsiques o essencials volumètriques, estructurals, tipològiques i
ambientals.
- Nivell de protecció ambiental C
Es refereix a aquells edificis, parts d’edificis, construccions o elements que sense
presentar singularitats històriques o arquitectòniques mereixen la seva
preservació, fonamentalment, pel seu valor tipològic i ambiental. La seva
conservació admetrà intervencions de major abast que les del grau de protecció
anterior.
Concretament queden englobades en aquest nivell les remodelacions que
afecten la totalitat de l'espai interior de les edificacions, mantenint les proteccions
de façana i la volumetria existent en l’aiguavés corresponent a aquesta, a fi que
la seva protecció sigui realment efectiva, tot d’acord a la proposta de cada fitxa
individualitzada.
Seguint amb les indicacions del PTM, s’incorpora una fitxa individualitzada per a
cada element, en la qual s’identifica (espacialment i denominació), descriu (les
característiques originals i les modificacions patides) i protegeix l’element.
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Els elements catalogats a l’àmbit del Conjunt Històric i Entorn de Protecció, són:
Arquitectònic
Nom

Codi

Tipologia

Cronologia

Grau de
protecció

Església de la Mare de
Déu del Carme

RU-1

Església

S. XVII

A

Son Jordà

RU-2

Casa de possessió

S. XVI

B

Can Pau

RU-3

Casa urbana popular

S. XVII-XVIII

C

Can Bosc

RU-4

Casa urbana popular

S. XIX-XX

C

Can Pintat

RU-5

Casa urbana popular

S. XVII-XVIII

C

Son Duri

RU-6

Casa urbana popular

S. XIX

C

Can Baixet

RU-7

Casa de pagès

S. XVII-XVIII

B

RU-8

Casa urbana popular

S. XIX

C

Can Mateu

RU-9

Casa de pagès

S. XVIII

B

Cases Noves de Can
Mateu

RU-10

Casa urbana
senyorial

S. XVII-XVIII

C

Sa Plaça

RU-11

Casa urbana popular

S. XVII-XVIII

C

Etnològic
Nom

Codi

Pou de Ruberts

PO-16

Tipologia
Pou

Cronologia
S. XVII-XVIII

Grau de
protecció
A

Arqueològic
Nom
Es Fornàs

Codi
JA-28

Tipologia
Talaiot/restes
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6 ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA
Segons l’article 45.5 de la LUIB, els plans especials han d’incloure un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada que, si s’escau, defineixi les mesures a adoptar
respecte dels grans centres generadors de mobilitat que es prevegin:
Article 45. Plans especials
(...)
5. Així mateix han de disposar, com a mínim, del desenvolupament dels estudis
justificatius i complementaris necessaris, dels plànols d’informació i d’ordenació que
corresponguin, i de les normes i els catàlegs que escaiguin. S’ha d’incloure un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada que, si s’escau, ha de definir les
mesures per adoptar respecte dels grans centres generadors de mobilitat que es
prevegin, i han d’incorporar l’estudi ambiental estratègic segons l’establert a la
legislació ambiental tret que, per la seva finalitat i objecte, l’òrgan ambiental acordi
l’exoneració pel fet de no tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
No obstant l’anterior, el present Pla Especial, atesa la seva finalitat de protecció del
conjunt històric, no preveu nous grans centres generadors de mobilitat ja que no
contempla, en cap cas, nous projectes d’urbanització, canvis sobre equipaments i
espais lliures públics ni alteracions de la xarxa viària o de zones d’aparcament. Més bé
tot el contrari, les accions proposades en el pla especial limiten les expectatives de
creixement i, per tant, la mobilitat futura del llogaret.
Per tot l’exposat, es considera innecessària la redacció d’un estudi de mobilitat
generada.
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DE

LES

ACTUACIONS

Segons el punt 6 de l’article 45 de la LUIB, sobre Plans Especials:
“6. Quan el pla especial delimiti i ordeni actuacions urbanístiques de les previstes a
l’article 23 d’aquesta llei ha d’incorporar:
a) Una memòria de viabilitat econòmica que analitzi la rendibilitat de l’actuació, així
com un informe de sostenibilitat econòmica, en què s’ha de ponderar en particular
l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques afectades, formulats ambdós en
els termes establerts per aquesta llei i, en concret, l’article 47 i la legislació estatal
de sòl per a la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la
posada en funcionament i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència
i l’adequació del sòl destinat a usos productius.
(...)”
En aquest mateix sentit, l’apartat 4, de l’article 22 sobre Avaluació i seguiment de la
sostenibilitat del desenvolupament urbà, i garantia de la viabilitat tècnica i econòmica
de les actuacions sobre el medi urbà del Reial Decret 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, és obligatori que els
instruments d’ordenació incloguin un informe o memòria de sostenibilitat econòmica.
“4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el
que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”
El contingut de l'informe de sostenibilitat econòmica per als plans generals es detalla
en l’article 88 del Reglament de la LOUS per a l'àmbit de l'illa de Mallorca. Atès que les
normes no descriuen el contingut que ha de tenir l’estudi específicament per als plans
especials, s’estarà a l’estipulat en els anteriors articles.
"Article 88. Contingut de l'informe de sostenibilitat econòmica del pla general
1. L’informe de sostenibilitat econòmica del pla general conté, en tot cas, l’estimació
del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o
privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de
finançament públic i l’anàlisi de la viabilitat econòmica de les actuacions derivades
de l’execució del pla, tant si són a càrrec de fons públics com privats. Aquest
informe s’ha d’adequar i ha d’assenyalar les oportunes referències a l’ordre de
prioritats o previsions temporals d’aquestes actuacions al qual es refereixen els
articles 36.1.d) i 41c) de la LOUS i l’article 70 d’aquest Reglament.
2. En particular i pel que fa a les actuacions a què es refereixen les lletres a) i b) de
l’article 29.2 de la LOUS quan les ordeni directament el pla general, l’informe de
sostenibilitat econòmica ponderarà l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques
afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o
la posada en funcionament i la prestació dels serveis resultants, així com la
suficiència i l’adequació del sòl destinat a usos productius.
3. Específicament i en relació amb l’impacte econòmic per a la hisenda local, s’han
de quantificar els costs de manteniment per a la posada en marxa i la prestació dels
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serveis públics necessaris per atendre el creixement urbà que preveu el pla general,
i s’ha d’estimar l’import dels ingressos municipals derivats dels principals tributs
locals, en funció de l’edificació i la població potencial previstes, avaluats en funció
dels escenaris socioeconòmics previsibles fins que estiguin acabades les
edificacions que l’actuació comporta.
4. Quan es delimitin àmbits subjectes a actuacions edificatòries i de regeneració i
renovació urbanes, d’acord al previst a la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, l’informe de sostenibilitat econòmica
haurà d’incorporar l’establert a l’article 11 de l’esmentada llei estatal."
Donat que les accions proposades en aquest Pla Especial estan dirigides únicament a
regular de forma més restrictiva les actuacions urbanístiques ja previstes en el
planejament vigent i que, per tant, no es preveuen noves actuacions urbanístiques que
suposin beneficis o costos econòmics –ja sigui a la hisenda pública o al sector privat–
no resulta necessària una memòria de viabilitat econòmica que analitzi la rendibilitat de
l’actuació ni un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les
actuacions.

Aina Soler Crespí
Arquitecta

Aleix Calsamiglia Reguant
Geògraf

Palma, a 7 de juliol de 2020

MEMÒRIA

31

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Ruberts

ANNEX I. ANNEX CARTOGRÀFIC
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
Plànol d’ordenació 1. Tipologies edilícies
Plànol d’ordenació 2. Catàleg

PLÀNOLS INFORMATIUS
Plànol 1. Topogràfic
Plànol 2. Parcel·lació
Plànol 3. Sòl Vacant
Plànol 4. Usos de les edificacions
Plànol 5. Evolució històrica
Plànol 6. Alçades de les edificacions
Plànol 7. Espais públics
Plànol 8.1. Infraestructures. Abastament d’aigua potable
Plànol 8.2. Infraestructures. Electricitat
Plànol 9. Mobiliari urbà
Plànol 10. Visuals dels accessos al nucli
Plànol 11. Alineacions i seccions del viari

Mapes de Servituds Aeronàutiques
- Mapa de Servidumbres de operación de las aeronaves. RD 416/2011
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