AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Església Parroquial de Sant Cristòfol

TIPOLOGIA

Església

ÚS ACTUAL

Religiós

AUTORIA

Pavía (coberta de 1882). Gaspar Vallès (campanar)

ESTIL O CORRENT

Barroc, neoclàssic

CODI

BI-1

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Pou 2

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181701DD8888S0001TX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
La façana principal de l’església presenta un accés format per una escalinata de pedra que condueix al portal
principal. Aquest portal és allindanat i consta d’un frontó que no presenta cap tipus de decoració. Les columnes
que el flanquegen són d’inspiració dòrica.
L’enteulament del portal està flanquejat per dues rosasses de petites dimensions. La façana està rematada per un
terrat amb balustrada, amb una creu de ferro al centre. A darrere podem veure el mur de la nau, de dos
aiguavessos, amb una creu de pedra al centre. L’altre portal d’accés, situat a la façana lateral, és l’anomenat
“portal dels homes”. Es allindanat, emmarcat amb pedra viva, i també presenta un accés en forma d’escalonada.
A la part posterior es pot distingir el campanar, d’estructura quadrangular, dividit en diferents trams. Està rematat
per una cornisa motllurada i un pinacle piramidal amb la figura del patró de l’església, Sant Cristòfol. Durant el
segle XX aquesta figura va ser substituïda per una altra, ja que un llamp l’havia deteriorat.
L’interior és d’una sola nau, i combina la coberta plana i la volta de canó. A l’entrada, a mà dreta trobem una pica
baptismal coberta. A cada banda de la nau hi ha quatre capelles. El presbiteri té un arc toral rodó i coberta d’un
quart d’esfera en forma de copinya. Al retaule major trobem la imatge de sant Cristòfol.
Quant a paraments, la façana principal està formada per carreus de marès i un sòcol de pedra vida. Les laterals
estan referides. La coberta és de teula àrab i dos aiguavessos.
CRONOLOGIA

s. XVII (1673-1675). Reformes de 1807, 1844 (capella de la Immaculada), 1860 (engrandiment
i nova façana), 1882 (coberta), 1888 (campanar) i 1934.

BIBLIOGRAFIA

AV (1989): GEM; FLORIT, J. I ORDINAS, G. (2003): Sencelles; VALERO, G. (1999):
Sencelles, Guia de passeig.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Regular. Alguns d'elements, com la cornisa balustrada, estan deteriorats. Els paraments
presenten alguns pegats de ciment

INTERVENCIONS

S'ha adossat una edificació moderna al costat de plaça de Sant Ferran, destinada a
magatzem. S'ha empotrat el comptador d'electricitat.
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

A

USOS
PERMESOS

Equipaments comunitaris

ELEMENTS A
PRESERVAR

Estructura, volumetria i façanes, incloent totes les obertures. Campanar. Capelles interiors,
amb el seu mobiliari, retaules i decoració pictòrica.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminació del cós modern afegit a la façana de llebeig.
IP: Conservació, restauració i consolidació.

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ
S'estableix una zona de protecció enton al bé.
Regulació:
- Els límits de l’entorn de protecció no afecten a les façanes de les edificacions circumdants.
- No es poden posar elements que obstaculitzin la visualització del bé.
- No es pot adossar res a la façana del bé.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ
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CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-1

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-2

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 29

REFERÈNCIA CADASTRAL

7983403DD8878S0001DK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana d’un aiguavés i dues plantes: planta baixa i pis. Presenta una disposició simètrica de les obertures,
arrenglerades en tres eixos verticals.
Al centre de la façana trobam el portal d’ingrés, d’arc escarser, emmarcat amb carreus de marès. Presenta un
llindar molt baix de pedra viva. Les portes són massises i clavetejades. Està flanquejat per dues finestres. Al pis hi
ha tres finestres més petites. La cantonada de la casa és de carreus de marès irregulars.
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter. S’observa una cisterneta de pedra al final de la baixant de la
canal. La coberta, de teula àrab, descansa sobre una cornisa plana de llivanyes de marès.

CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. S’observen algunes regates i pegats de ciment.

INTERVENCIONS

S’han empotrat els comptadors d’aigua i electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés. S’ha de conservar la tècnica constructiva
i tipologia de les volades existents, sempre que siguin pròpies de l’entorn tradicional.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminació del cablejat de façana
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-3

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 27

REFERÈNCIA CADASTRAL

7983404DD8878S0001XK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en dos aiguavessos i dues alçades: planta baixa i porxo. El segon aiguavés presenta
major altura. La façana presenta una disposició simètrica i ordenada de les obertures.
A la planta baixa trobam un portal d’accés d’arc escarser de pedra viva. I està emmarcat per brancals de pedra
viva també. Dues finestres flanquegen el portal. La baixant de la canal acaba en una cisterneta de pedra inserta a
la façana. Al porxo trobam tres finestres emmarcades per carreus de marès. Un element significatiu de la façana
és la cornisa plana que culmina la façana. El parament és de paret en verd. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII-XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

S'han col·locat filloles de test sobre els ampits de la planta pis i filloles de pedra a la planta
baixa, amb resultat discordant. S'ha empotrat el comptador d'electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés. S’ha de conservar la tècnica constructiva
i tipologia de les volades existents, sempre que siguin pròpies de l’entorn tradicional.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat i la baixant de la canal que ha quedat en desús. Unificar les filloles de
test sobre els ampits.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-3

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-4

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 23

REFERÈNCIA CADASTRAL

7983406DD8878S0001JK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos aiguavessos i dos pisos: planta baixa primer pis.
Presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d’accés està format per un arc escarser construït a
base de carreus de marès. Està flanquejat per dues finestres. Al primer pis trobam tres finestres. Totes les
finestres son allindanades i estan emmarcades amb carreus de marès. La cornisa és plana i la coberta de teula
àrab. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. S'observen alguns pegats de ciment.

INTERVENCIONS

S'han renovat les filloles de test.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés. S’ha de conservar la tècnica constructiva
i tipologia de les volades existents, sempre que siguin pròpies de l’entorn tradicional.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar cablejat i substituir canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-4

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-5

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 32

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084702DD8888S0001FX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos aiguavessos i de dos pisos: planta baixa i primer pis.
Presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d’accés és d’arc escarser amb dovelles i brancals de
marès. El llindar és de pedra viva. La porta és de fusta antiga i conserva les baules. A cada lateral del portal
trobem una finestra. Al primer pis trobem tres finestres emmarcades amb marès.
El parament és d’aparell irregular i presenta restes de cadenes cantoneres de carreus de marès i pedra. La
coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. La façana presenta alguns pegats de ciment.

INTERVENCIONS

S’han renovat els ampits de les finestres instal·lant filloles de test, excepte una finestra.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés. S’ha de conservar la tècnica constructiva
i tipologia de les volades existents, sempre que siguin pròpies de l’entorn tradicional.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-5

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-6

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 30

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084703DD8888S0001MX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos aiguavessos i dues plantes: planta baixa i porxo, amb la façana totalment simètrica.
En el centre de la planta baixa s’hi obre el portal d’arc de mig punt flanquejat per dues finestres allindanades. Al
pis superior, tres petites finestres segueixen els eixos verticals de les obertures inferiors. Estan emmarcades per
carreus de marès. La casa presenta cadenes cantoneres de carreus de marès amb un angle recte. El parament
de la façana és paret en verd amb morter de calç i grava. Tanca la façana una cornisa plana. La coberta, de dos
aiguavessos, és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. El parament presenta algunes erosions.

INTERVENCIONS

S'ha referit el portal i s'ha col·locat un llindar de pedra nou. S'han instal·lat ampits de fusta a
les finestres. S'ha empotrat el comptador.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana, inclosa la lateral ja que l’immoble fa cantonada. Volumetria de l'edifici. S’ha de
conservar la tècnica constructiva i tipologia de les volades existents, sempre que siguin pròpies
de l’entorn tradicional.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar cablejat i substituir canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-6

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Jordiet

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-7

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 1

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084501DD8888S0001BX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana d'un aiguavés i de tres pisos: planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una disposició ordenada de
les obertures.
El portal d’accés és allindanat. A cada lateral del portal trobam una finestra emmarcada amb una faixa referida i
perfilada per una línia de color blanca. A l’esquerra del portal hi ha una cisterna que sobresurt de a la façana,
tancada per un portalet de fusta pintada en verd. Al primer pis trobam tres finestres emmarcades amb carreus de
marès. Hi ha una cabra damunt l’obertura d’enmig. Al porxo trobam tres finestrons d’arc escarser emmarcats amb
carreus de marès.
La façana es clou amb una cornisa plana i dues fileres de teules. El parament és d’aparell irregular i de paredat en
verd. Presenta cadena cantonera de carreus de marès. El parament del carrer Fiol és de carreus de marès i s'hi
obre una portassa d'arc escarser i una obertura a la pasllisa. Una teula canalera recull les aigües a la façana
posterior La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

Mitjans segle XIX, dècada dels cinquanta.

BIBLIOGRAFIA

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. El parament es troba erosionat a la planta baixa. Hi ha alguns desperfectes als referits que
emmarquen les finestres. S'observen alguns pegats de ciment.

INTERVENCIONS

S'ha empotrat el comptador i s'han fet regates pels cables.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. La portassa i la teula canalera. La volumetria de l'edifici. La cisterna de la façana
principal, la cabra de la finestra central façana principal, la tipologia del fumerals, el mur de
façana del cos de la portassa, i el buit arquitectònic de la pallissa.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Reparar el referit seguint el patró de la planta pis. Eliminar el cablejat. Eliminar els pegats
i revestiments de s`col fets amb ciment portland.
IP: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-7

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

53

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Grau

CODI

TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-8

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 3

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084502DD8888S0001YX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis. La seva altura es considerable, igualant la del número 1.
Presenta una disposició simètrica de les obertures.
El portal d’accés actualment és allindanat, encara que abans es tractava d’un portal d’arc de mig punt ja que
presenta dovelles i carcanyols. A cada banda del portal trobam una finestra emmarcada amb carreus de marès. A
l’esquerra del portal hi ha un finestró que dóna a una cisterna interior. Al primer pis trobam quatre finestres amb
ampits motllurats i emmarcades amb carreus de marès. Damunt la finestra d’enmig trobam una inscripció:
“Dia 22 de Macx de 1856
Mateu Ordinas
De Masia Ballé”
Hi ha una cabra damunt la finestra de la banda dreta. La façana es clou amb una cornisa plana i dues fileres de
teula. El parament és d’aparell irregular i paredat en verd. Presenta cadena cantonera de carreus de marès. El
sòcol està cimentat gratallós. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

Mitjans segle XIX, dècada dels cinquanta.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo. El referit presenta algunes erosions.
S'ha renovat el sòcol amb grava i ciment de manera discordant. S'ha obert una porta de
garatge també discordant.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana, excepte la del garatge. Volumetria de l'edifici. La cabra sobre la finestra de la planta
pis, la cisterna i la placa amb la inscripció.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Restaurar el sòcol i donar un tractament tradicional a la porta del garatge, per exemple
mitjançant un arc escarser de marès.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-8

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-9

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 5

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084503DD8888S0001GX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i pis. Les plantes tenen gran altura ja que igualen la casa número 1 amb
tres plantes.
Presenta una disposició asimètrica de les obertures. El portal d’accés és d’arc escarser i està retallat dins un
antic arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès. Conserva les portes de fusta massissa i el llindar de
pedra viva. A la planta baixa també trobem dues finestres. Al pis hi ha tres finestres amb ampit motllurat. Damunt
la finestra central trobem la següent inscripció: “Mateu Ordinas de 1855”.
La cornisa està formada per una doble filera de teules, conformant una mena de voladís. El parament és d’aparell
irregular de pedra i morter de fang.
CRONOLOGIA

Mitjans segle XIX, dècada dels cinquanta.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria de l'edifici. La cisterna i la placa amb la inscripció

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-9

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-10

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 7

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084504DD8888S0001QX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en planta baixa i pis. Les plantes tenen una considerable altura ja que igualen la del nº
1 amb tres plantes. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
El portal d’accés és d’arc deprimit i està retallat dins un antic arc de mig punt. Les brancalades inferiors són de
pedra viva. Al costat del portal hi ha una finestra amb ampit motllurat. Al pis trobem dues finestres amb ampits
motllurats. Sobre la finestra del pis hi ha una cabra. La cornisa està formada per dues fileres de teules.
El parament presenta un aterracat de morter amb pedretes incrustades. Sobre el portal sembla que hi havia una
inscripció, que ha estat repicada. La coberta és de teula àrab.

CRONOLOGIA

Mitjans del segle XIX, dècada dels 50.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria de l'edifici. Cabra sobre la finestra.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-10

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-11

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 9

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084504DD8888S0001QX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dues altàries: planta baixa i porxo. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
El portal d’ingrés és allindanat i té les brancalades, el llindar i la llinda de pedra viva. Ocupa el centre de la façana.
Les portes són massisses i clavetejades. A un costat s’hi troba una finestra, emmarcada en marès. Al porxo tenim
tan sols un finestró molt senzill. Observem els forats i un tros de les estaques d'un emparrat.
Altres elements de la façana són l’escopidor de pedra viva, situat a la cantonada, i la cornisa que simula una doble
filera de teules. El parament presenta una aterracat de morter i una franja referida que ocupa gairebé tot el porxo.
La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Regular. El parament presenta erosions i pegats de ciment.

INTERVENCIONS

S'ha empotrat el comptador d'aigua.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria de l'edifici. La pedra cantonera.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Reparar el referit mantenint la decoració de la faixa blanca. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-11

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-12

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 9

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084509DD8888S0001MX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en planta baixa i pis. Presenta una disposició ordenada de les obertures.
Al centre de la planta baixa trobem el portal d’accés, d’arc escarser, amb les brancalades i el llindar de pedra viva.
Està flanquejat per dues finestres. Al pis hi ha tres finestres molt senzilles.
Just devora el portal d’ingrés es pot veure una cisterna inserida dins la façana, la qual està tancada amb una
persiana. La part superior té forma d’arc apuntat. Adossat a la façana hi ha el buc corresponent a la portassa,
d’arc escarser. S’observa la imprompta d’una pallissa sobre la portassa, on s’ha recuperat el buit. També s’ha
obert un portal a l’esquerra de la portassa.
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. La cornisa és plana i la coberta de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
S’han renovat els ampits de les cinc finestres, instal·lant filloles de test. S’han instal·lat
persianes d’alumini a les finestres i a la cisterna de la planta baixa. S’ha renovat la coberta del
buc de la portassa.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria del primer aiguavés. Cisterna

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar la fusteria tradicional. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-12

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-13

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 15

REFERÈNCIA CADASTRAL

8084507DD8888S0001TX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en planta baixa i pis. Presenta una disposició simètrica de les obertures, arrenglerades
en tres eixos verticals.
Al centre de la façana trobam el portal d’ingrés, d’arc escarser, emmarcat amb marès i amb el llindar, nou, de
pedra viva. Està flanquejat per dues finestres. Al pis tenim tres finestres més petites.
Dos elements comuns a totes les finestres són els carreus de marès que les emmarquen i els ampits motllurats,
de nova construcció. La façana es clou amb una cornisa plana, també de nova construcció. El parament és
d’aparell irregular de pedra i morter de fang. La coberta és de teula àrab.
La mitgera amb el número s’ha revestit amb morter de ciment portland.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
Ha estat reformada. S'ha efectuat una profunda reforma del segon aiguavés i d'altres edificis
de la parcel·la.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria del primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat. Tractament de la mitgera revestida amb morter de ciment portland
amb un color tradicional.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-13

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

66

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-14

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 19

REFERÈNCIA CADASTRAL

8184202DD8888S0001OX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en dues plantes: planta baixa i porxo. La façana principal presenta una disposició
simètrica de les obertures.
El portal principal està recobert per un arc escarser amb els brancals de pedra viva. A l’esquerra del portal hi ha
una finestra rectangular i , a la dreta, una altra finestra i una portassa d’arc carpanell amb el llindar i els brancals
inferiors de pedra viva, eixamplats a la base a mode d'escopidors. Al porxo trobam cinc finestres situades sobre
les obertures de la planta baixa, exceptuant una d’elles que està tapiada. Així mateix, la finestra que es troba just
damunt la portassa, correspon a una antiga païssa que conserva la porta de fusta. Devora la portassa s'observa
una anella per fermar la bístia.
El parament de la façana és paret en verd amb morter i té cadenes cantoneres de carreus de marès. La façana es
clou amb una cornisa plana i una filera de teules. La coberta , de dos aiguavessos , és de teula àrab. Al cos
principal s'hi adossa de manera perpendicular una edificació d'una sola altura.

CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
En època indeterminada s'afegí un segon aiguavés, de carreus de marès a la meitat de
l'edifici. S'han renovat els ampits de les finestres, instal·lant filloles de test.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés. La portassa (tècnica constructiva i
materials) adossada a l’immoble número 17, i el mur de tancament de la parcel·la a carrer.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat. Recuperar el cavalcador original.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-14

FOTOGRAFIES
(antiga)

(actualitzades, 2020)
Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

69

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-15

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 22

REFERÈNCIA CADASTRAL

8083016DD8888S0001AX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana d’un aiguavés i dos pisos: planta baixa i pis.
Presenta una disposició asimètrica de les obertures, tot i que aquestes s’arrengleren en tres eixos verticals.
El portal d’accés és d’arc escarser i està emmarcat amb carreus de marès. Té les portes de fusta massissa i el
llindar de pedra viva. Està flanquejat per dues finestres emmarcades en marès, una d’elles cegada. Al pis trobem
tres finestres. Com a detall decoratiu observem quatre sanefes modernes que envolten el ferro per fermar la
bèstia. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. La cornisa és plana i la coberta és de teula
àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. Falta un dels carreus de marès de la finestra de la planta baixa.

INTERVENCIONS

S’ha empotrat el comptador d’aigua. S’han instal·lat finestres d’alumini i s’han renovat els
ampits de dues finestres del pis.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar la fusteria tradicional. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-15

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-16

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 14

REFERÈNCIA CADASTRAL

8083013DD8888S0001UX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos aiguavessos i dues alçades: planta baixa i pis. Presenta una disposició asimètrica de les
obertures.
El portal d’accés està format per un arc deprimit inserit dins un antic arc de mig punt, amb dovelles i carcanyols de
marès. El llindar és de pedra viva. Està flanquejat per dues finestres de diferent tamany. Al lateral esquerra de la
planta baixa podem veure una portassa d’arc carpanell, amb dovelles de marès, i just devora hi ha un finestró.
S’observa un ferro per fermar la bístia.
Al pis tenim dues finestres amb ampit motllurat de marès. La cornisa està formada per una filera de teules. El
parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang i la coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. El carcanyol presenta alguns desperfectes.
S’han empotrat els comptadors d’aigua i electricitat. S’han fet regates per a les tuberies.

INTERVENCIONS

La parcel·la compta amb una llicència municipal d’obra de reforma d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres atorgada al novembre de 2016 i certificat de final d’obra municipal atorgat en data de
maig de 2017.
En la fotografia aèria s’observa la profunda transformació del pati.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volum corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat. Recuperar la permeabilitat i vegetació original del pati, com a mínim
en un 50% de la seva superfície.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-16

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-17

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 12

REFERÈNCIA CADASTRAL

8083012DD8888S0001ZX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en dues plantes: planta baixa i porxo. La façana presenta les obertures distribuïdes
irregularment sobre la superfície.
A la planta baixa el portal d’accés és un arc de mig punt amb carreus de marès, dovelles curtes i amples, i
carcanyols. Les portes són massisses i clavetejades. A cada banda del portal hi ha una finestra, reestructurada. A
la planta superior trobam dues finestres descentrades respecte del portal d’ingrés. Tenen ampit motllurat i estan
emmarcades amb carreus de marès.
El parament és paret en verd amb pedretes incrustades i té cadenes cantoneres de carreus de marès. La façana
es clou amb una cornisa plana i dues fileres de teules. La coberta és d’un sol aiguavés i teula àrab.

CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

S'han renovat de manera discordant les finestres de la planta baixa.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar el tractament i les proporcions tradicionals de les finestres de la planta baixa.
Eliminar el cablejat. Reforma de la portassa del garatge i la coberta d’una manera tradicional.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-17

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Cas Capellà

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-18

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 10

REFERÈNCIA CADASTRAL

8083011DD8888S0001SX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana senyorial de dos pisos: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
El portal d’accés és d’arc escarser amb dovelles i carcanyols de marès. Els brancals i el llindar són de pedra viva.
A l’esquerra del portal trobam un pedrís i una finestra amb ampit motllurat, doblement emmarcada, primer amb
carreus de marès i desprès amb una faixa referida. Al primer pis trobam dues finestres, una de les quals té un
ampit motllurat i està emmarcada amb carreus de marès i amb una faixa referida, l’altre té un ampit senzill i està
només emmarcada amb carreus de marès.
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter, i presenta una cadena central de carreus de marès. Queden
restes de la decoració de faixes blanques. Al costat del portal s'observa un banc, fet d'un sol bloc de pedra amb
els caires obrats, el qual es sosté per dos blocs de pedra sense obrar. Al parament s'observa una creu de fusta,
sostinguda per dos claus–ganxo, i una pedra fermadora. La façana mostra un canvi de sentit. La coberta és de
teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVII-XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. El referit es troba erosionat.

INTERVENCIONS

En època indeterminada es segregà del número 8, que forma part del mateix edifici, donant
lloc a l'obertura d'un nou portal.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Estructura i volumetria de l'edifici. Façana. Creu de fusta de la Façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Reparar el referit i recuperar la decoració de faixes blanques. Substituir el portalet
d'alumini per una persianeta de fusta. Eliminar el cablejat. Adequació dela portassa de garatge
d’acord amb la normativa del Pla Especial de Protecció.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-18

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Cas Capellà

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-19

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Joan 8

REFERÈNCIA CADASTRAL

8083010DD8888S0001EX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en planta baixa i pis.
Presenta una disposició asimètrica de les obertures, la qual és deguda a que una part de la casa originària s’ha
adequat per allotjar un altre habitatge. Destaca el portal d’ingrés, d’arc de mig punt, amb dovelles de molt regràs i
carcanyols de marès. Cal ressaltar les dues grans lloses de pedra viva que es fan servir com a brancals i
sustenten l’arc. Les portes són massisses i clavetejades. Al costat del portal tenim una finestra. Al pis trobam una
altra finestra amb l’ampit motllurat de marès.
Com a element decoratiu observem les faixes blanques que emmarquen les dues finestres i que destaquen la
cantonada de la casa. La façana està rematada per una cornisa plana. El parament és d’aparell irregular de pedra
i morter de fang. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. El referit es troba erosionat.

INTERVENCIONS

S'ha renovat la coberta. S'ha empotrat el comptador d'electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Estructura i volumetria de l'edifici. Façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Reparar el referit seguint el patró de les restes existents a l'entorn de les finestres.
Recuperar la decoració de faixes blanques. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-19

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Ca na Maganeta

TIPOLOGIA

Casa urbana amb dependències agrícoles

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-20

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 19

REFERÈNCIA CADASTRAL

7983408DD8878S0001SK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en dues altàries: planta baixa i primer pis. La façana presenta una disposició simètrica i
ordenada de les obertures, configurant així tres eixos verticals.
El portal d’accés allindanat és totalment de pedra viva i està flanquejat per dues finestres allindanades
emmarcades per carreus de pedra viva. Al primer pis hi ha tres finestres també allindanades i emmarcades amb
pedra. La façana lateral presenta un petit finestró situat al primer pis.
Altres elements de la façana són la cornisa plana, i la teula canalera que es troba a la façana lateral. El parament
està format per paret en verd amb sòcol folrat de pedra. També trobam cadenes cantoneres de carreus de marès.
La coberta és de teula àrab d’un sol aiguavés.
Cal destacar la presència d’una pallissa situada a la part posterior de la casa. Presenta una gran finestra
allindanada amb llinda de fusta, a la qual s'accedeix mitjançant quatre escalons. Als costats s'observen una pica
de pedra i un pou amb capelleta.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

Està reformada, renovant quatre de les sis finestres de la façana i instal·lant un sòcol folrat de
pedra discordant.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Construccions tradicionals posteriors, especialment el conjunt format per l'accés a la
pallissa, pica i pou. Canal de recollida d’aigua lateral.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

83

AJUNTAMENT DE SENCELLES

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

Pla Especial del BIC de Biniali

IPR: Donar un tractament tradicional al sòcol. Mantenir inedificat el pas lateral d'accés a la part
posterior de la parcel·la. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-20

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Son Raió

TIPOLOGIA

Casa de possessió

ÚS ACTUAL

Desús

CODI

BI-21

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 7

REFERÈNCIA CADASTRAL

7982003DD8878S0001GK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb el cos principal en forma de ela. Té dos aiguavessos i tres plantes (baixa, pis i porxo). La
façana del carrer Fiol presenta dues finestres a la planta baixa. Al pis un balcó amb dos portals en el centre. El
balcó està flanquejat per una finestra a cada costat. Totes les finestres de la planta baixa i pis tenien ampits
motllurats. Al porxo s'obren cinc finestrons d'arc escarser, emmarcat referit i ampit sobresortint de la façana a dos
nivells. La resta de façanes presenten el mateix tractament pel que fa a les finestres del pis i finestrons del porxo.
A la façana transversal al carrer Fiol s'obre una finestra en planta baixa, un finestró al pis i un finestró al porxo.
Ambdues façanes es troben referides i s'aprecien restes de la decoració dels emmarcaments i faixes verticals. La
resta de façanes estan paredades en verd. A la corresponent al passatge del nord s'observa a prop del cantó una
obertura d'arc escarser, actualment cegada. Al final de l'edifici una portassa dona accés a l'interior de la parcel·la,
destacant en el parament una teula canalera.
El portal d'accés a la possessió es rodó adovellat i té al davant una carrera emmacada. Un altre element destacat
és un coll de cisterna de secció quadrada. Una cornisa plana i una filera de teules es situen a l'arrancada de les
cobertes. A l'interior de la parcel.la s'aixequen nombroses construccions tradicionals com pallisses, vaqueries o
sestadors.
CRONOLOGIA

s. XVI-XIX
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Dolent. Les façanes es troben erosionades i deteriorades. Els ampits de les finestres de la
planta baixa estan romputs

INTERVENCIONS

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Edificació principal, incloent estructura, volumetria i façanes. Clastra i cisterna. Accés del
carrer Fiol amb els brancals de pedra. Volumetria i façanes de les edificacions tradicionals
auxiliars: pallissa, sestadors, vaqueria. Mantenir el caràcter d'espai lliure privat dels actuals
espais buits de la parcel.la. Paviments empedrats dels espais lliures de la parcel·la (clastra,
carreres, quintana, etc.). Mantenir la tipologia dels fumerals existents.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Rehabilitació integral, mantenint el tractament existent per als diferents paraments.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ
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FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-22

AUTORIA
ESTIL O CORRENT

Popular

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 14

REFERÈNCIA CADASTRAL

8082403DD8888S0001QX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dues plantes: planta baixa i pis. Presenta una disposició simètrica de les obertures, arrenglerades
en tres eixos verticals.
Al centre de la façana trobam el portal d’ingrés, d’arc escarser. La llinda, nova, i les brancalades són de pedra
viva, d’una sola peça. Aquest portal està flanquejat per dues finestres. Al pis trobam tres finestres més petites. La
cantonada presenta una cadena de carreus de marès. Una cornisa plana de marès remata la façana. El parament
és d’aparell irregular cobert amb morter de fang, amb petits macs incrustats dins el morter. El sòcol és de ciment i
grava. S’observa un ferro i una anella per fermar la bístia. La coberta és de teula àrab.
Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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CRONOLOGIA

Pla Especial del BIC de Biniali

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

S’ha renovat el referit del sòcol. S’han renovat els ampits de les finestres emprant filloles de
test al pis i de marbre a la planta baixa.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-23

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 12

REFERÈNCIA CADASTRAL

8082404DD8888S0001PX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis.
Presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d’accés és allindanat, encara que conserva
l’imprompta d’un antic arc escarser. Està flanquejat per dues finestres. Presenten un emmarcament amb carreus
de marès i dovelles esgrafiades. Al pis trobem tres finestrons amb ampits senzills i emmarcament de marès. La
façana es clou amb carreus de marès.
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter. Presenta cadenes cantoneres de marès. La coberta és de
teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo. S’observen algunes regates i pegats de ciment.
En època indeterminada es reformà el portal i les finestres de la planta baixa, augmenten la
seva altura i instal·lant un ampit de fusta. S’han empotrat els comptadors d’aigua i electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-23

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-24

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 10

REFERÈNCIA CADASTRAL

8082405DD8888S0001LX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis. La façana presenta una disposició simètrica de les obertures.
El portal d’accés està format per un arc escarser de pedra viva. Està flanquejat per dues finestres. S'observa una
anella per fermar la bístia. Al pis es situen dues finestres amb ampit motllurat. Totes les finestres són allindanades
i presenten un emmarcament amb faixes grises, apreciant-se restes del color vermell anterior.
Altres elements significatius de la façana són la cornisa està formada per una filera de teules i la coberta és de
teula àrab. El parament està referit i pintat amb blanc i gris, al sòcol i les faixes.
CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Regular. El parament presenta nombrosos desperfectes

INTERVENCIONS

S'ha col·locat un nou llindar de pedra. S'ha renovat el sòcol i s'ha empotrat el comptador
d'electricitat i el de l'aigua.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Reparar el referit recuperant la decoració original de faixes i emmarcats. Eliminar el
cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-24

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-25

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 6

REFERÈNCIA CADASTRAL

8082407DD8888S0001FX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en un aiguavés i dues alçàries: planta baixa i porxo. A la façana principal s'obre un
portal d'arc de mig punt amb carcanyols sobre el qual s'alinea un finestró. El portal ha estat reduït i allindanat.
A la façana lateral (carrer Fiol) s'obre un altre portal d’arc de mig punt que presenta un llindar i un graó de pedra
viva. L’arc de mig punt del portal de la façana principal conserva la numeració grafiada amb almagre (“33”) sobre
una dovella. Les portes són massisses i clavatejades. Està flanquejat per una finestra allindanada emmarcada en
marès. El parament està paredat en verd. La cornisa es resol amb una filera de teules i la coberta és de teula
àrab.
Al nordest s'adossa una edificació tradicional de la qual es pot destacar la teula canalera. Davant la casa hi ha un
espai dedicat a corral trancat de paret seca.

CRONOLOGIA

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Dolent. El parament de la façana principal es troba molt erosionat i presenta alguns referits de
ciment. La teulada presenta esfondraments.
En època indeterminada la casa fou reestructurada canviant-se la teulada incorporant un nou
vessant al carrer Fiol i produint-se l'obertura del nou portal i finestra del mateix carrer.

INTERVENCIONS

La parcel·la consta amb llicència municipal de legalització de reforma, amb documents gràfics i
escrits de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres atorgada al gener de 2013. També
amb llicència municipal d’obra de piscina annexa a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres
atorgada al gener de 2014 i certificat de final d’obra municipal atorgat en data de juliol de 2014.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façanes i volumetria. La canal. La cisterna del pati. Es mantindrà el caràcter d'espai lliure
privat de la carrera situada davant la façana principal. Numeració grafiada amb almagre (“33”)
sobre una dovella a l’arc de mig punt del portal de la façana principal.
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INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES
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IPR: Rehabilitació integral. Recuperació del color de les persianes tradicional segons la carta
de color vigent.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ
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CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-25

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Corró

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-26

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça de la Concepció 4

REFERÈNCIA CADASTRAL

7982006DD8878S0001LK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos aiguavessos i dos pisos: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les
obertures. El portal original d’accés a l’habitatge forma un arc de mig punt amb dovelles de marès i els brancals i
la llinda són de pedra viva. A la mateixa planta baixa trobam una finestra allindanada i emmarcada amb carreus
de marès, junt a la finestra s'observen les restes d'una creu de fusta rompuda, suportades per dos claus-ganxo .
Al primer pis hi ha una finestra reestructurada amb un ampit de pedra. Hi ha cadenes de carreus centrals de
pedra viva que divideixen la façana.
A la façana posterior s'observa una finestra emmarcada en marès, amb ampit motllurat, que es troba cegada. A la
façana lateral (plaça) s'han practicat noves obertures allindanades, observant-se un finestró al porxo i la
imprompta d'una finestra emmarcada en marès. La façana està feta de paret en verd. A la façana de la plaça s'hi
adossa el coll d'una cisterna. La coberta és de teula àrab. La cornisa de les tres façanes esta formada per una
filera de teules.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

INTERVENCIONS

Regular. El parament presenta nombroses erosions.
S'obrí un nou accés al costat de la plaça, protegit per una porxada i dues finestres a la planta
pis. Una part de la coberta ha estat ocupada per una terrassa amb els paraments de bloc de
formigó vist. La finestra del pis fou transformada augmentant-ne l'altura i desplaçant l'àmpit de
pedra.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Cornisa de filera de teules. Estructura i volumetria de l'edifici. Clastra situada entre
l'edificació i la plaça. Creu de fusta de la Façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar cos de bloc vist de la terrassa, recuperant la coberta de teules. Substituir la canal
de PVC. Reparar el referit seguint el patró de la planta pis. Restaurar a les seves dimensions
originals la imprompta de la finestra de la planta pis del carrer Fiol. L'obertura de finestres a la
façana de la plaça es condiciona al seguiment de la tipologia i característiques tradicionals de
Biniali. Recuperar les dimensions originals del finestral de la planta pis cap a la plaça.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-26

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

sa Clastra

TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-27

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça de la Concepció 2

REFERÈNCIA CADASTRAL

7982007DD8878S0001TK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana que fa cantonada amb el carrer d’en Fiol. Presenta una portalada allindanada que dóna accés a una
clastra, al fons de la qual s’aixeca la façana principal.
La casa s’organitza en dues altàries: planta baixa i primer pis i presenta una distribució asimètrica de les
obertures.
A la planta baixa ressalta el portal d’arc de mig punt amb els brancals, dovelles i carcanyols de pedra viva. Està
flanquejat per pedrissos i dues finestres emmarcades amb faixes. Destaca la resta d’una finestra atrompetada. Al
primer pis trobam tres finestres, les laterals presenten un emmarcament amb pedra viva i ampit motllurat.
La decoració de la façana respon a un model de faixes, que emmarquen les finestres i delimiten els contorns de la
façana. Així mateix, una faixa horitzontal actua de línia d’imposta. El parament de la façana està referit i pintat de
blanc. Una cornisa plana dona pas a la coberta de teula àrab. A cada costat del portal hi ha un banc de pedra i al
front un espai emmacat. La casa està envoltada de diferents dependències annexes.

CRONOLOGIA

s. XVIII-XIX

BIBLIOGRAFIA

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

Ha estat reformada.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Estructura i volumetria de l'edifici. Clastra emmacada i portal forà.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar decoració de les faixes i emmarcats.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-27

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-27

1. IDENTIFICACIÓ

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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DENOMINACIÓ

Antic convent de les germanes Franciscanes

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-28

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Isidre 15

REFERÈNCIA CADASTRAL

7982019DD8878S0001JK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en tres alçàries: planta baixa, pis i porxo. La façana presenta una distribució irregular
de les obertures.
Al centre de la planta baixa trobem el portal d’ingrés, d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès. Està
flanquejat per un portal allindanat, de nova construcció, i una petita finestra. Al pis hi ha tres finestres rectangulars,
i al porxo quatre, damunt els quals s’ha realçat la façana un metre.
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang, amb pedretes incrustades. S’observen les
impromptes de dues finestres al pis. La coberta és de teula àrab i la cornisa és plana. S’hi adossa una edificació
de dues plantes, amb una portassa d’arc escarser a la planta baixa i l’obertura d’una pallisa alineada verticalment
amb l’anterior.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. Falta una persiana del pis.

INTERVENCIONS

El portal ha estat referit. La coberta s’ha renovat alçant-se el porxo, aquest alçat presenta un
referit de pedra i morter que no segueix el patró tradicional. Hi ha un cos afegit de bloquets
absolutament discordant. S’han renovat els ampits de les finestres del porxo. El sòcol
consisteix en un foldre de pedra i ciment discordant.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Equipaments EQ-1-PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i volumetria de l’aiguavés corresponent a aquesta.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Reparar el referit del parament seguint el patró de la planta pis. Eliminar el cos de
bloquets adossat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Mariata

TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-29

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Torrent 8

REFERÈNCIA CADASTRAL

7982021DD8878S0001IK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana d'un sol aiguavés i dos pisos: planta baixa i porxo. Les finestres es reparteixen ordenadament sobre
la superfície de la façana.
El portal d’accés és un arc de mig punt amb carreus, dovelles i carcanyols de marès. Té dos graons de pedra
viva, un d’ells ubicat sobre la voravia. Aquest portal està flanquejat per dues finestres, una a cada banda,
allindanades i emmarcades amb carreus de marès , amb dovelles a la llinda. Al porxo trobem tres finestrons amb
ampit pla, que sobresurt de la façana.
Adossat a la casa hi ha un altre volum, amb una portassa de gran esplandit i un finestró al porxo, que es troba
cegat. S'observa un escopidor de pedra a la portassa. La façana està rematada per una cornisa plana i un voladís
de teula. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. La coberta és d’un sol aiguavés i teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

S'han renovat les finestres de la planta baixa

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i volumetria.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-29

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-30

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Torrent 6

REFERÈNCIA CADASTRAL

7982020DD8878S0001XK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de aiguavessos i dos pisos: planta baixa i pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
El portal d’ingrés és d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès. El llindar és de pedra viva. Aquest
portal està flanquejat per dues finestres amb ampits motllurats. A la dreta de la façana trobam una portassa d’arc
carpanell amb dovelles de marès i quatre escopidors de pedra viva, dos d'ells a l'interior i dos a l'exterior, en
aquest cas de pedra poc treballada. Al pis hi ha quatre finestres amb ampit pla, sobresortint de la façana.
La façana està rematada per una cornisa plana i un voladís de teules. El parament és d’aparell irregular de pedra i
morter de fang . La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVII-XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
S'ha renovat el referit del sòcol i les finestres de la planta baixa, instal·lant nous ampits de
pedra viva. S'han empotrat els comptadors d'aigua i de llum.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-30

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Valero

TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-31

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça de la Concepció 1

REFERÈNCIA CADASTRAL

7982008DD8878S0001FK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana d'un aiguavés i dos pisos: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica però
ordenada de les obertures.
El portal d’accés és de mig punt de carreus de marès i brancals de pedra viva. A la planta baixa també trobam
una finestra i un finestró emmarcats amb carreus de marès. Al primer pis trobam una finestra balconera i una
finestra a cada banda. Les tres obertures estan emmarcades amb carreus de marès i ampit motllurat.
Un altre element a destacar és la presència d’un petit accés en forma d’arc escarser amb carreus de marès situat
a un costat de la façana. Una cisterna amb un portal d’arc rodó es disposa a la façana lateral. El parament està fet
de paret en verd amb restes de referit i cadenes cantoneres de carreus de marès. La cornisa està motllurada i una
canal de teula recorre la façana. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

S'ha reformat, augmentant l'altura de la planta pis.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Cisterna lateral. Volumetria de l'edifici.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar fusteria tradicional pels tancaments de la planta pis. Eliminar cablejat. Adequar
o traslladar l'armari que conté els avisos municipals.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-31

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Pelet

TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-32

AUTORIA

Arquitectura del segle XIX d'inspiració tradicional

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça de la Concepció 3

REFERÈNCIA CADASTRAL

8082416DD8888S0001XX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en dos aiguavessos i tres plantes: planta baixa, primer pis i porxo.
Presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d’accés és d’arc escarser amb dovelles i carreus de
marès. Conserva el llindar de pedra viva, i el portam de fusta antiga i les baules. Dues finestres flanquegen el
portal. Al lateral esquerra trobem una portassa d’arc carpanell, que conserva el portam de fusta i dos escopidors
de pedra viva. El pis presenta un balcó central amb finestra balconera i dues finestres. Al porxo s’hi obrin tres
finestrons. Totes les obertures estan arrenglerades en tres eixos verticals. Totes les finestres són allindanades,
estan emmarcades amb carreus de marès ben escairat i estan tancades amb persiana de fusta.
Una cornisa motllurada clou la façana. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter. Presenta un sòcol
amb plaques de marès, i cadenes cantoneres. S'observa una creu de fusta suportada per dos claus–ganxo. Al
lateral esquerre s'obre portassa d’arc escarser. La coberta, de dos aiguavessos, és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

BIBLIOGRAFIA

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

El cos corresponent a la portassa d'arc escarser és de nova factura, així com la balustrada
corresponent a l'altra portassa. S'ha renovat el sòcol instal·lant plaques de marès, amb resultat
discordant. S'ha empotrat el comptador d'electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria de l'edifici. Creu de fusta de la Façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Donar un tractament tradicional al sòcol. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-32

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-33

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Estrella 1

REFERÈNCIA CADASTRAL

8082415DD8888S0001DX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana d'un sol aiguavés i de dos pisos: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició simètrica de les
obertures. El portal d’accés és d’arc escarser. A cada banda hi ha una finestra, la de l’esquerra està doblement
emmarcada amb faixes referides. Al primer pis trobam tres finestres emmarcades amb carreus de marès.
La façana es clou amb una cornisa plana. El parament presenta distints tractaments: referit a la planta baixa,
pedra i morter a la planta pis i a la façana de la plaça Concepció. Presenta cadena cantonera de carreus de marès
i de pedra. S'observen restes de la decoració anterior, de faixes blanques a les finestres de la planta baixa i de
daurat amb vorera ocre entre les finestres del primer pis.
La coberta d’un aiguavés és de teula àrab. La recollida d'aigües del segon aiguavés es fa mitjançant una teula
canalera sobre llivanyes. A la façana de la plaça s'obre una portassa de marès d'arc carpanell que conserva dos
escopidors de pedra viva.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

BIBLIOGRAFIA

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Regular. El sòcol està molt deteriorat. El parament presenta nombrosos desperfectes i pegats
de ciment.

INTERVENCIONS

En època indeterminada es renovà la planta pis i la coberta augmentant-se l'altura i canviant el
sentit de l'aiguavés. També han estat renovats els ampits de les finestres i s'ha referit l'arc del
portal. S'ha empotrat el comptador d'electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

La volumetria i la façana. La canal cap al pati. La portassa.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Homogeneitzar el referit de la façana principal seguint el patró de la planta baixa.
Recuperar el marès vist al portal. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-33

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

118

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

119
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Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Mariaina

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-34

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Major 2

REFERÈNCIA CADASTRAL

8082710DD8878S

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en dues altàries: planta baixa i primer pis.
La façana presenta una disposició simètrica i ordenada de les obertures, formant tres eixos verticals.
El portal d’accés, al centre de la façana, és de mig punt amb dovelles, carcanyols i brancals de pedra viva.
Conserva el portam de fusta massissa de doble fulla. A ambdós costats del portal, trobam una finestra allindanada
amb carreus de marès i ampit motllurat nou. Al primer pis una finestra balconera està flanquejada per dues
finestres. Totes les obertures són allindanades i estan emmarcades amb carreus de marès i ampit motllurat.
Una cornisa motllurada culmina la façana. El parament, de paret en verd, presenta cadenes cantoneres de pedra
viva i marès. El sòcol està referit. La coberta, de dues vessants, és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
En època indeterminada es modificaren les finestres de la planta baixa i la situada al pis sobre
el portal, augmentant la seva altura i posant un nou ampit de pedra. S'ha reformat i aixecat el
segon aiguavés. S'ha referit el sòcol amb ciment de manera discordant.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria de l'edifici.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Donar un tractament tradicional al sòcol. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-34

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-35

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Estrella 2

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181101DD8888S0001RX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en planta baixa i pis que fa cantonada amb el carrer Major.
La façana principal presenta una disposició asimètrica de les obertures, encara que regular ja que s’ordenen en
dos eixos verticals. El portal d’ingrés és allindanat i té els brancals inferiors i el llindar de pedra viva. Damunt la
llinda es pot veure un arc referit. A la dreta del portal hi ha una finestra amb un ampit pla de marès, idèntica a les
dues finestres del porxo. Altres elements de la casa són la cadena de carreus que conformen el cap de cantó i la
creu llatina de fusta ubicada a la façana lateral, sostinguda per dos claus–ganxo.
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. El sòcol està referit i la cornisa presenta una motllura
còncava. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. L'edifici presenta un cos transversal d'un aiguavés i dues
altures, amb el parament referit i coberta de teula àrab. A l'extrem d'aquest cos s’observa l'obertura d'una pallissa
amb llinda d'ullastre.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

S'ha reformat la coberta, acabant el parament del carrer Major mitjançant carreus de marès. La
façana del carrer estrella presenta un referit discordant al sòcol.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Volumetria dels dos cossos de l'edificació. Façana. Finestra de la pallissa. Espai enjardinat del
carrer Major. Creu de fusta de la Façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Referir el tros de parament de carreus de marès. Donar un tractament tradicional al sòcol
del carrer Estrella. Eliminar el cablejat i substituir les canals de PVC i fibrociment.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-35

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-35

FOTOGRAFIES
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Pelut

TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-36

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Estrella 12

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181108DD8888S0001ZX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis.
Presenta una disposició asimètrica de les obertures. El portal d’ingrés és d’arc de mig punt amb un llindar nou de
pedra viva. La porta és de fusta antiga amb baules. Al lateral dret del portal hi ha una finestra enreixada. Al primer
pis trobem una finestra amb ampit senzill, que sobresurt de la façana, i emmarcada amb carreus de marès.
La façana es clou amb una teula canalera. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter. La coberta és de
teula àrab. La portassa és d’arc escarser amb carreus de marès i està ubicada a un cos que talla
perpendicularment la façana principal de la casa.
CRONOLOGIA

s. XVII-s.XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
Ha estat reformada. S'ha obert una finestra en planta baixa, amb resultat discordant. S'ha
referit l'arc del portal i s'ha renovat el referit del parament.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Volumetria de l'aiguavés de la façana i del cos transversal. Façana. Teula canalera.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Donar un tractament tradicional a la finestra de la planta baixa. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-36

FOTOGRAFIES
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-37

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Sant Llorenç 3

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180002DD8888S0001RX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de tres alçàries: planta baixa, pis i porxo.
Presenta una disposició asimètrica de les obertures, tot i que s’ordenen en dos eixos verticals.
El portal d’accés és allindanat, amb els brancals i el llindar de pedra viva. Al costat s'observa un fermador per a la
bístia. La part superior està emmarcada amb faixes de ciment. Al seu costat hi ha una finestra. Al pis trobem dues
finestres emmarcades amb marès, com els dos finestrons del porxo, els quals es troben cegats.
La façana presenta un canvi de sentit al costat del carrer Major. Es clou amb una cornisa plana, de marès.
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang, amb pedretes incrustades. La façana lateral del
costat del carrer Major és de carreus de marès i no presenta obertures. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i volumetria del primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar els cantons de marès del portal. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-37

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-38

AUTORIA

Arquitectura segle XIX d'inspiració tradicional

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Major 4

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180006DD8888S0001JX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de tres pisos: planta baixa, primer pis i porxo.
Presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d’accés és allindanat emmarcat per carreus de marès
i brancals de pedra viva. Dues finestres flanquegen aquest portal. S'observa la imprompta d'una finestra. Al pis
trobam una finestra balconera flanquejada per dues finestres. Totes les obertures son allindanades i estan
emmarcades per carreus de marès. El porxo presenta tres finestrons també emmarcats.
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter, amb un sòcol de ciment, i cadenes cantoneres de carreus de
marès. La cornisa esta motllurada i la coberta és de teula àrab.
La façana lateral presenta tres obertures emmarcades per carreus de marès en una disposició totalment regular i
ordenada en tres eixos a cada planta. La façana del carrer de la Pau és de carreus de marès.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
S'ha instal·lat un nou llindar de pedra viva i s'ha refet el sòcol, amb resultat discordant. Al
carrer Sant Llorenç el sòcol s'ha pintat de groc. S'han practicat noves obertures al carrer de la
Pau, quatre al porxo i una en planta baixa.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria de l'edifici. La canal de llivanyes del segon aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar el tractament tradicional per al sòcols. Referir la façana de marès. Eliminar el
cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-38

FOTOGRAFIES
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-39

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Major 6

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180007DD8888S0001EX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en dues altàries: planta baixa i primer pis. La façana presenta una disposició simètrica
de les obertures. El portal d’ingrés d’arc de mig punt té el llindar, brancals, dovelles i carcanyols de pedra viva.
Està flanquejat per tres finestres allindanades amb dovelles esgrafiades i pintades de color vermellós. Al pis
superior trobam quatre finestres allindanades, destacant la que es troba sobre el portal per l’ampit motllurat i
l’emmarcament, ambdós elements de pedra viva.
El parament, el qual s’adapta al traçat irregular del carrer, està referit i presenta carreus esgrafiats. El sòcol és de
ciment gratallós. S'observa una creu de fusta suportada per dos claus-ganxo i un ferro per fermar la bístia devora
el portal.
La façana acaba en una cornisa còncava, pintada de color vermellós, i la coberta, d’un sol aiguavés, és de teula
àrab. Al carrer de la Pau la façana presenta un sol finestró quadrat i el parament es troba referit.

CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. El referit presenta alguns cruis.

INTERVENCIONS

La part baixa del carrer de la Pau presenta un referit modern de ciment.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria de l'edifici. Creu de fusta de la Façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Mantenir la decoració del referit esgrafiat i de les bandes vermelloses. Restaurar el referit
de la part baixa del carrer de la Pau. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-39

FOTOGRAFIES
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-40

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Major 3

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181119DD8888S0001QX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis.
Presenta una disposició ordenada de les obertures. El portal d’ingrés és allindanat i de pedra viva. Conserva el
portam de fusta antiga i les baules. Està flanquejada per dues finestres. Al primer pis trobem tres finestres. Totes
les obertures estan emmarcades amb carreus de marès. A la façana principal trobem l’imprompta (restes
d’emmarcament de pedra viva i marès) de dos finestrons, un situat a la planta baixa, de pedra, i l’altre situat al
primer pis. La cornisa és plana.
El parament és d’aparell irregular. Presenta restes de cadenes cantoneres de carreus de marès a la part superior
de la façana. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Regular. El referit es troba erosionat i mostra pegats de ciment. La canal de giny està rompuda
i les persianes deteriorades.

INTERVENCIONS

S'ha referit el sòcol amb ciment de manera discordant. S'ha empotrat el comptador d'aigua.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i el finestró cegat.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Reparar el referit segons el patró de les restes situades entre les finestres de la planta
pis, mantenint vista la imprompta del finestró. Tractar de manera tradicional el sòcol. Renovar
els tancaments de les finestres. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-40

FOTOGRAFIES
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-41

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Molí 5

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181113DD8888S0001HX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dues plantes: planta baixa i pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
El portal d’accés és d’arc rodó, amb carcanyols de marès i brancals i llindar de pedra viva, d’una sola peça. Està
flanquejat per dues finestres emmarcades amb marès. A un costat de la planta baixa trobem una portassa , també
d’arc rodó i carreus de marès, amb la part inferior dels brancals de pedra. Al pis tenim una finestra balconera,
arrenglerada amb el portal d’ingrés, i tres finestres més petites.
Remata la façana una cornisa formada per dues fileres de teules superposades. El parament és d’aparell
irregular i aterracat de morter. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo. El referit drel parament es troba erosionat a la planta baixa.
S’han reformat les obertures, engrandint la finestra situada sobre el portal. S’han empotrat els
comptadors d’aigua i electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i la volumetria de l’aiguavés corresponent a aquesta.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Homogeneïtzar el referit seguint el patró del tros de parament proper a la casa número 3.
Homogeneïtzar amb la resta de tancaments el color de la portassa i de la finestra alineada
verticalment amb ella. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-41

FOTOGRAFIES
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-42

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Molí 6

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181003DD8888S0001KX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis.
Presenta una disposició asimètrica de les obertures. El portal d’accés és d’arc escarser amb dovelles i brancals
de marès. Sobre el portal hi ha una placa datada al 1901. Al costat esquerra del portal trobem una finestra
emmarcada amb carreus de marès en baix relleu. La façana es clou amb una cornisa plana. El parament és
d’aparell irregular de pedra i morter. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. El referit es troba erosionat en planta baixa i presenta alguns pegats de ciment.

INTERVENCIONS

S’ha empotrat el comptador elèctric.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i la volumetria de l’aiguavés corresponent a aquesta.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Reparar els desperfectes de la façana. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-42

FOTOGRAFIES
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AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-43

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Molí 4

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181003DD8888S0001KX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures, encara que
aquestes es reparteixen ordenadament sobre la façana.
El portal d’accés és allindanat i està emmarcat per grans carreus de pedra viva. A la dreta trobem una finestra
emmarcada amb marès, com les dues del pis.
Totes les obertures es tanquen amb persiana. El parament de la façana és paret en verd amb morter de fang i
pedretes incrustades.La cornisa és plana i la coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. La façana presenta alguns pegats de ciment.

INTERVENCIONS

S’ha empotrat el comptador d’aigua i electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i la volumetria de l’aiguavés corresponent a aquesta.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Ca s'Argenter

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-44

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça Sant Cristòfol 1

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181117DD8888S0001YX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de tres aiguavessos i tres plantes: planta baixa, primer pis i porxo. Presenta una disposició totalment
simètrica de les obertures, arrenglerades en tres eixos verticals.
El portal d’ingrés es situa al centre de la façana i esdevé l’element més interessant. Presenta un arc de mig punt
amb dovelles de pedra viva assentades damunt dues grans lloses de pedra que conformen les brancalades del
portal. L’arc està emmarcat amb carcanyols, també de pedra viva. Les juntes entre les peces es ressalten per un
regruix de referit. A cada costat del portal trobem una finestra.
Del pis destaca el balcó amb barana ornamental de ferro, flanquejat per dues finestres. Al porxo s’hi obrin tres
finestrons. Altres elements de la façana són la cadena de carreus de pedra viva que forma la cantonada i la
cornisa motllurada. El parament està referit i presenta un esgrafiat de carreus que cobreix tot el frontis.
A la façana del carrer Major s’obre una portassa d’arc escarser i distintes obertures allindanades. La coberta de la
portassa es resol amb una terrassa tancada per balustrada. S’observa una creu de fusta suportada per dos claus–
ganxo. El parament està referit i pintat, amb un sòcol de grava i ciment. La coberta és de teula àrab en els tres
aiguavessos.
CRONOLOGIA

s. XVIII

BIBLIOGRAFIA

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. El referit de la façana de la plaça presenta alguns desperfectes. La canal de giny no arriba
a nivell de terra.

INTERVENCIONS

S’han instal·lat persianes i portes d’alumini.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Estructura i volumetria de tot l’edifici. Creu de fusta de la Façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar el tancament de fusta. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-45

AUTORIA

Arquitectura segle XIX d'inspiració tradicional amb elements modernistes

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Major, 12

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180010DD8888S0001EX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo. La casa, quadrangular, es troba aïllada
per dos dels seus fronts. La façana principal presenta una disposició asimètrica de les obertures, encara que
estan ordenats en dos eixos verticals. A la planta baixa trobam el portal d’accés allindanat emmarcat amb un
referit amb carreus esgrafiats. Els brancals són de pedra viva. S'observa la imprompta d'una portassa. Al lateral
dret hi ha un altre portal d’ingrés i una finestra, emmarcats igualment amb referit amb carreus esgrafiats.
Al primer pis destaca el balcó, situat damunt el portal principal. De forma rectangular amb angles curvilínies està
sostingut per mènsules de ferro forjat. La base del balcó esta decorada amb motius geomètrics i pintat de color
vermellós.
Al costat dret del balcó trobam dues finestres, una d’elles reestructurada, fet que permet suposar que antigament
era una païssa. Al porxo s’obre a l’exterior mitjançant dos finestrons emmarcats amb carreus de marès.
La façana lateral ha sofert diverses reestructuracions en quant a les obertures. Presenta dos vans per planta,
disposats de manera irregular. El parament de la façana està aterracat i presenta un sòcol de ciment gratallós. La
façana es clou amb una cornisa motllurada. El cap de cantó és recte, amb cadenes cantoneres de carreus de
marès i un escopidor a la base. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

El trespol del balcó està romput. Algunes persianes es troben deteriorades. Les façanes
presenten alguns pegats de ciment.

INTERVENCIONS

S'ha produït una reordenació de les obertures obrint un portal allà on hi havia una finestra i
eliminant la portassa del carrer Major. S'ha renovat el sòcol de grava i ciment de manera
discordant, cobrint la pedra escopidora. S'ha empotrat el comptador d'electricitat

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façanes. Estructura i volumetria de l'edifici.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Homogeneitzar el referit dels paraments seguit el patró del conservat al costat que dona a
l'Església. Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

143

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-45

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-46

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça Sant Ferran 7

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180014DD8888S0001HX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i pis. Presenta una disposició simètrica de les obertures.
El portal d’accés és allindanat, construït amb pedra viva, i està flanquejat per dues finestres emmarcades amb
faixes blanques. Al pis trobem tres finestres amb ampit pla, també emmarcades amb faixes blanques. Observem,
devora el portal, l’anella de ferro emprada per fermar la bèstia. La façana està rematada per una cornisa plana. El
parament és d’aparell irregular, amb les juntes fetes. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

Ha estat reformada. S’han renovat la coberta i la façana.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Aireflor

TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-47

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça Sant Ferran 6

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180015DD8888S0001WX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en dues alçàries: planta baixa i pis. La façana presenta una articulació asimètrica de les
obertures, les quals s’arrengleren en dos eixos verticals desplaçats a un costat.
El portal d’ingrés és d’arc de mig punt, amb dovelles esgrafiades i carcanyols. Les brancalades inferiors i el llindar
són de pedra viva. Al seu costat s’hi obri una finestra balconera d’igual tamany que les dues del pis. El parament
de la façana és d’aparell irregular de pedra i morter, i presenta petites pedres incrustades. La coberta és de teula
àrab i la cornisa és plana, feta de llivanyes de marès.
CRONOLOGIA

s. XVII-XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

He estat reformada. S’ha renovat la coberta i la façana. No s’aprecien els carcanyols. S’ha
empotrat el comptador d’electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i volumetria.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Ca Don Macià Noguera

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-48

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça Sant Ferran 3

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180023DD8888S0001QX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada, originalment en tres alçàries. Actualment de planta baixa i pis. Presenta una disposició
asimètrica de les obertures.
A la planta baixa hi ha un portal d’arc escarser de pedra viva. Està flanquejada per dues finestres allindanades. Al
pis trobem dues finestres amb ampit pla, sobresortint de la façana, i un petit balcó alineat amb el portal.
Com a element decoratiu ressalten les faixes que emmarquen les finestres i delimiten els pisos i els contorns de la
casa.
S’ha recuperat la pedra vista a la façana. La cornisa és plana i la coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo. Ha estat reformada.
Les cases nº 2 i 3 formen part d’un únic casal que en època indeterminada es segregà en dues
parts. El nº 3 ha estat reformat. S’ha empotrat el comptador d’electricitat.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Estructura, volumetria i façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Restauració del revestiment de façana, per això ha de tenir-se en consideració el disseny
original visible (fotografia adjunta) i el revestiment de façana existent en la cada veïnada
número 2. Els afegits que es troben fora d’ordenació han de legalitzar-se o demolir-se.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Desús

BI-49

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça Sant Ferran 2

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180024DD8888S0001PX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana estructurada en tres alçàries: planta baixa, pis i porxo. Presenta una disposició asimètrica de les
obertures.
A la planta baixa hi ha una portassa d’arc escarser emmarcada amb carreus de marès. Està flanquejada per dues
finestres, una d’elles construïda més recentment. Al pis trobem dues finestres amb ampit pla, sobresortint de la
façana. Al porxo destaca la simulació de dues finestres semicirculars que estan pintades.
Com a element decoratiu ressalten les faixes que emmarquen les finestres i delimiten els pisos i els contorns de la
casa. Aquestes faixes són de color marró. El parament de la façana està referit i pintat de blanc. El sòcol és de
ciment gratellós. Quatre rajoles polícromes decoren el fermador de la bístia, de ferro. La cornisa és plana i la
coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Regular. El referit presenta alguns desperfectes i els portellons estan romputs.
Les cases nº 2 i 3 formen part d’un únic casal que en època indeterminada es segregà en dues
parts. Això comportà una reordenació de les obertures de la planta baixa del nº 2.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Estructura, volumetria i façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

sa Rectoria

TIPOLOGIA

Casa rectorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-50

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça Sant Cristòfol 3

COORDENADES UTM

X:

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181001DD8888S0001MX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

Y:
POLÍGON

PARCEL·LA

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dues plantes: planta baixa i primer pis.
Presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d’ingrés és allindanat de pedra viva, al capcim del
qual trobem l’anagrama de Crist (IHS) i el nom de Rectoria.
El portam és de fusta antiga i conserva les baules antigues. El portal està flanquejat per dues finestres. Al primer
pis presenta tres finestres arrenglerades amb les inferiors. Totes les obertures estan emmarcades amb faixes
pintades de color blanc. La façana es clou amb una cornisa plana. El parament està referit i presenta un conjunt
de faixes i línies d’imposta pintades de color blanc. La coberta és de teula àrab. Presenta un rellotge de sol
exempt amb una creu que el corona.
CRONOLOGIA

finals de s. XVII (1696)

BIBLIOGRAFIA

VALERO, G (1999): Sencelles. Guia de passeig

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Regular. Presenta algun crui a la planta pis i desperfectes als emmarcats. Les persianes de la
façana posterior estan rompudes. La façana del carrer Molí presenta alguns pegats de ciment.

INTERVENCIONS

Una franja de dos metres de la planta baixa del carrer Molí han estat referits de ciment.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Estructura, volumetria i façanes anterior i posterior. Teula canalera del segon aiguavés.
Rellotge de sol.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar cablejat i substituir canal de PVC. Recuperar la decoració de la façana.
Recuperar el referit tradicional a la façana del carrer Molí.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Diner

TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-51

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Plaça Sant Cristòfol 4

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181007DD8888S0001IX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dues plantes: planta baixa i porxo. La façana presenta les obertures distribuïdes irregularment
sobre el mur.
A la planta baixa hi destaca el portal d’arc de mig punt, situat al centre del frontis. Té els brancals , dovelles i
carcanyols de pedra viva. Està flanquejat , per una banda, per una porta reestructurada, i , per l’altra, per una
finestra allindanada i una porta que dóna accés al pis. Al porxo trobem, damunt el portal, un petit balcó amb una
barana de ferro. A cada costat hi ha una petita finestra amb ampit motllurat i emmarcada amb marès. Ressalta un
escopidor de pedra viva situat a la cantonada de la casa.
El parament de la façana està referit i pintat de color cru. Unes faixes blanques delimiten el contorn de la casa i
separen els dos pisos. El sòcol es diferencia amb ciment i grava. La façana acaba en una cornisa plana i una
doble filera de teules. S’observa una creu de fusta soportada per dos claus-ganxo. El parament de la façana del
carrer Glòria és de pedra i morter i presenta diverses obertures allindanades així com una portassa d'arc escarser
que ha estat transformada en finestra. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

BIBLIOGRAFIA

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

INTERVENCIONS

Bo. La façana del carrer Glòria presenta nombrosos pegats de ciment.
En època indeterminada es renovaren les obertures de la planta baixa situades als costats del
portal principal. S’ha empotrat el comptador d’electricitat. La portassa del carrer Glòria ha estat
transformada en finestra. El tercer aiguavés presenta distints afegits de bloquets i coberta
d'uralita.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. La teula canalera del segon aiguavés. Creu de fusta de la Façana.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat i substituir la canal del PVC. Homogeneïtzar el referit del carrer Glòria.
Donar un tractament tradicional als cossos del tercer aiguavés.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-52

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Glòria 5

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181004DD8888S0001RX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures.
El portal d’accés és d’arc de mig punt amb dovelles i brancals de marès. El llindar és de pedra viva. Trobam una
finestra al lateral dret del portal. Es tracta d’un afegit de principis del segle XX, molt posterior a la construcció de la
casa. La finestra està emmarcada per peces de marès. La llinda està decorada en motius geomètrics. La part
inferior de la llinda està decorada amb denticles. Els brancals estan decorats amb motius florals en la part
superior. La part inferior dels brancals està fet amb pedra calissa. Hi ha una portassa d’arc de mig punt de marès.
El llindar i els quatre escopidors són de pedra viva. S'observa un finestró a nivell de terra, corresponent a la
bodega. Al primer pis trobam tres finestres, dues d’elles tenen ampits senzills. Les obertures estan emmarcades
amb carreus de marès. Es pot observar l’imprompta (emmarcament de marès) d’una antiga obertura.
La façana es clou amb una cornisa motllurada.El parament es d’aparell irregular i presenta cadena cantonera de
carreus de marès. La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XVIII

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo. S'observen alguns pegats de ciment i cruis verticals.

INTERVENCIONS

La coberta ha estat renovat, aixecant-se. S'ha empotrat el comptador. Sobre la portassa s'ha
col·locat una decoració moderna de sis rajoles policromes representant Sant Cristòfol.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Escopidors i voravia de pedra de la portassa. Volumetria corresponent al primer
aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-52

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-53

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Glòria 10

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181506DD8888S0001LX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo. Presenta una disposició asimètrica de les
obertures, encara que l’articulació està ordenada en tres eixos verticals.
Al centre del frontis trobem el portal principal, d’arc escarser , emmarcat amb carreus de marès i dovelles a la
llinda. La porta és de fusta massissa amb baules de ferro. Aquest portal està flanquejat per una portassa
atrompetada d’arc carpanell i per una finestra rectangular. Al porxo hi ha tres finestres alineades, emmarcades
amb carreus de marès.
El parament és d’aparell irregular amb pedretes incrustades, i té cadenes cantoneres de carreus de marès. El
sòcol està folrat de pedres irregulars. La façana es clou amb una cornisa plana i la coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
S'han instal·lat filloles de test a les finestres. S'ha renovat el sòcol instal·lant un folre de pedra
discordant. S'ha referit de ciment un lateral, obrint-se una finestra amb tancament d’alumini i
instal·lant tuberies de PVC

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Donar un tractament tradicional al sòcol. Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-53

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-54

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Pou 1

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181501DD8888S0001BX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis.
Presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d’accés és allindanat emmarcat per carreus de marès
i brancals de pedra viva. La porta és massissa amb decoracions en relleu. Trobam dues finestres allindanades
emmarcades amb carreus de marès.
Al primer pis hi ha un balcó flanquejat per dues finestres. Les tres obertures estan emmarcades amb carreus de
marès. El parament està fet de paret en verd. El cap de cantó te una forma curvilínia amb cadenes cantoneres de
pedra viva i carreus de marès. La cornisa està motllurada i la coberta és de teula àrab. La façana del carrer Glòria
es troba referida i pintada, presentant un sòcol de grava i ciment.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

En època indeterminada la finestra central del pis es transformà en balcó.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana principal, incloent totes les obertures. Volumetria de l'edifici.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-54

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Can Pep Hereu

TIPOLOGIA

Casa de pagès

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-55

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Pou 13

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181507DD8888S0001TX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa de pagès de dos pisos: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició ordenada de les obertures. El
portal d’accés és allindanat i està emmarcat amb marès. Trobem dues finestres que el flanquegen. A l’esquerra
del portal es troba una cisterna adossada a façana. Al pis trobem tres finestres, arrenglerades amb les obertures
inferiors. Totes les obertures estan emmarcades amb carreus de marès.
La façana es clou amb una cornisa plana. El parament principal és d’aparell irregular de pedra i morter, i presenta
cadenes cantoneres de carreus de marès. El parament lateral és de carreus de marès.
Al voltant de la carrera es troba una sèrie de dependències: estables, pallissa i una portassa d’arc escarser. A
l’entrada de la carrera trobem un pou.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

BIBLIOGRAFIA

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

S'ha adossat un banc enrajolat a la façana.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Mantenir inedificat l'espai de la carrera entre les edificacions. Volumetria de les
distintes edificacions. Finestra de la pallissa.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-55

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-56

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Pou 10

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180029DD8888S0001OX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana de dos pisos: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició simètrica de les obertures.
El portal d’accés és d’arc escarser de pedra viva. Els brancals són d’una peça. Al costat dret del portal hi ha una
portasssa d’arc escarser de carreus de marès. Al primer pis trobam tres finestres amb ampits senzills. Totes les
obertures estan emmarcades amb marès, disposat en relleu.
La façana es clou amb una cornisa motllurada. El parament és d´aparell irregular de pedra i morter i presenta un
conjunt de faixes i línies d´imposta en relleu de carreus de marès. Té cadenes cantoneres de carreus de marès. El
sòcol és de pedra viva.La coberta és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

S'ha empotrat el comptador d'aigua. S'han col·locat persianes de PVC

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria corresponent al primer aiguavés.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Recuperar fusteria tradicional i eliminar cablejat. Substitució de la porta enrotllable
metàl·lica de la portassa, per una d’aspecte tradicional.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-56

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Son Antic

TIPOLOGIA

Casa de possessió

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-57

AUTORIA

Tradicional senyorial

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Pou 17

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181509DD8888S0001MX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa de possessió organitzada a partir d’una clastra interior. La façana principal està estructurada en planta
baixa, pis i porxo, i presenta una disposició asimètrica de les obertures.
Aquesta façana té un portal d’accés allindanat, flanquejat per dues finestres amb ampit motllurat, emmarcades
amb faixes color cru. Al pis trobam dues finestres amb ampit motllurat, que segueixen el mateix emmarcament
que les de la planta baixa. També trobam un balcó. Finalment, al porxo podem veure quatre finestres, dues d’elles
tapiades, que presenten forma d’arc de mig punt i estan igualment emmarcades amb faixes de color cru.
Elements a destacar de la façana principal són un escut situat sobre el portal, que representa les armes de la
família Molina i un relleu de la Immaculada amb la data de 1661, situat sobre el balcó. La cornisa és plana i
sobresurt una filera de teules.
El parament està referit i pintat de blanc, i està decorada amb faixes de color cru. A la façana del carrer Pou
s'observa una creu de fusta suportada per dos claus–ganxo. La coberta és de teula àrab i un sol aiguavés. La
casa disposa de diferents dependències com ara un petit safareig al corral, una cisterna, un celler i una portassa
d'arc escarser amb brancals i vorera de pedra viva.
CRONOLOGIA

s. XVI

BIBLIOGRAFIA

VALERO, G (1999): Sencelles, guia de passeig.

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

Es produí una renovació del pas que divideix en dues la zona enjardinada situada davant la
façana principal, reconstruint-se una de les parets amb blocs de formigó. L'emparrat exterior
presenta bigues de formigó.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

B

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Estructura i volumetria dels distints edificis de la possessió. Façanes. Celler. Clastra
emmacada. Portassa del carrer Pou. Creu de fusta de la Façana. Lloses de pedra antigues
existents al camí d’accés que està sense pavimentar.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Restaurar el jardí exterior, reposant les bigues de fusta de l'emparrat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-57

FOTOGRAFIES
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CODI D’IDENTIFICACIÓ

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-58

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Pou 20

REFERÈNCIA CADASTRAL

8180034DD8888S0001RX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en dues altàries: planta baixa i porxo. Té una disposició simètrica de les obertures,
encara que una de les finestres és més allargada que la resta. El portal d’accés, situat al centre, és d’arc escarser
emmarcat per carreus de marès i pintat de blanc. La porta és de fusta massissa i clavetejada amb ferro. Les cinc
finestres es distribueixen simètricament en la superfície de la façana, tres a la planta superior i dues a la planta
baixa, a cada costat del portal. Les tres finestres del porxo tenen ampit pla.
El parament és paredat en verd i morter. I presenta un sòcol de ciment i picadís. La façana acaba en una cornisa
plana amb una filera de teula. La façana lateral presenta una finestra allindanada amb ampit senzill i una portassa
d'arc escarser. La coberta, de dos aiguavessos, és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

INTERVENCIONS

Bo. El parament presenta alguns pegats de ciment.
S'ha aixecat una construcció de blocs de formigó al tercer aiguavés i s'ha elevat l'altura del cós
corresponent a la portassa. S'ha renovat l'ampit de la finestra central. S'ha referit el sòcol amb
grava i ciment de manera discordant. S'ha empotrat el comptador d'electricitat i s'ha eliminat la
baixant de la canal. S’han substituït les persianes tradicionals per fusteri d’alumini o pvc.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana i volumetria

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Donar un referit tradicional al cos de bloquets i al sòcol. Eliminar el cablejat i substituir la
canal de PVC. Recuperar la fusteria tradicional
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-58

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
CODI

DENOMINACIÓ
TIPOLOGIA

Casa urbana

ÚS ACTUAL

Residencial

BI-59

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Pou 22

REFERÈNCIA CADASTRAL

8080502DD8888S0001OX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana organitzada en dues alçades: planta baixa i primer pis. La façana presenta una disposició simètrica i
ordenada de les obertures, creant tres eixos verticals.
El portal d’accés és d’arc escarser amb brancals de pedra viva. Està tancat per una porta de fusta de doble fulla
amb claus i baules antigues. A cada costat trobam una finestra emmarcada per faixes de referit simulant peces
de marès i un ampit senzill. El pis segueix el mateix esquema compositiu amb tres finestres. A la façana lateral
trobam una finestra allindanada a la planta baixa situada a la segona crugia i dos finestrons al porxo.
Un element significatiu de la façana és l’escopidor que hi ha a l’angle dret de la casa, i la cornisa plana que
culmina la façana. El parament és de paret en verd, amb pedres de petit tamany incrustades a la façana com
element decoratiu, i una cadena cantonera de carreus de marès. La coberta és de teula àrab i té dos aiguavessos.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ
INTERVENCIONS

Bo
S'ha renovat la teulada. S'ha obert una finestra a la façana lateral i s'ha emmarcat de ciment.
S'han afegit alguns elements discordants al portal (alarma, llum).

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façana. Volumetria de l'edifici.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Donar un tractament tradicional a la finestra de la façana lateral.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

178

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Pla Especial del BIC de Biniali

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-59

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
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DENOMINACIÓ

Ca Monsenyor Mairata

TIPOLOGIA

Casa urbana senyorial

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-60

AUTORIA
ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Pou 25

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181521DD8888S0001IX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

3. DESCRIPCIÓ
Casa urbana senyorial, de línies molt sòbries, estructurada en tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo. Les
obertures estan distribuïdes simètricament arrenglerades en tres eixos verticals.
En el centre de la planta baixa trobam un portal allindanat flanquejat per dues grans finestres rectangulars. Al pis
noble, damunt el portal, trobam una finestra balconera flanquejada per dues finestres. El porxo s’obri a l’exterior
mitjançant tres finestrons apaïsats, damunt els quals trobam una cornisa motllurada, sostinguda per mènsules de
pedra. Totes les finestres i el portal es tanquen amb persiana de fusta.
El parament de la façana és d’aparell irregular i aterracat. Com element decoratiu té un model de faixes referides i
en baix relleu que emmarquen tots els vans i delimiten els diferents pisos i el contorn de la casa. Davant la casa
s'observa un coll de cisterna. La coberta, de dos aiguavessos, és de teula àrab.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Façanes. Volumetria de l'edifici.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar el cablejat.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Son Matet

TIPOLOGIA

Casa de pagès XIX-XX

ÚS ACTUAL

Residencial

CODI

BI-61

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Polígon 9, Parcel·la 1

REFERÈNCIA CADASTRAL

07047A009000010000OY

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Rústic

3. DESCRIPCIÓ
Edificació rectangular de dos aiguavessos i dues plantes, amb un cos lateral afegit d’alçària lleugerament
superior. El cos principal s’organitza en tres eixos, amb les finestres a diferent alçada. El portal principal, que es
situa en l’eix central, amb un arc de mig punt, conserva les portes originals de fusta.
Les finestres estan emmarcades, les teulades de taula àrab.
El cos lateral està rematat amb carreus de marés
La parcel·la compta amb un safareig i una edificació auxiliar de petites dimensions. Son Malet data de 1868.
CRONOLOGIA

s.XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Els corresponents a sòl rústic del planejament urbanístic vigent.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Volumetria, la composició de les façanes i elements sobreposats, com la placa, els detalls
religiosos, les anelles per fermar el bestiar i els colcadors. La fusteria i els ferros forjats de la
planta baixa.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Eliminar cablejat de façana. Eliminar els dos fanalets d’ambdós costats del portal.
IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

BI-61

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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ETNOLOGIA
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1. IDENTIFICACIÓ
Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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DENOMINACIÓ

Creu de Biniali (de los Caídos)

TIPOLOGIA

Creu de terme

ÚS ACTUAL

Ornamental

CODI

CR-5

AUTORIA
ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE
ADREÇA / ACCÉS

Carretera de Sencelles Ma-3020 al creuer de Biniali (Ma-3021)

COORDENADES UTM

X: 488054

REFERÈNCIA CADASTRAL

07047A011001580000OT

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Rústic

Y: 4387683

3. DESCRIPCIÓ
A l'actualitat la creu només presenta una base quadrada de pedra calcària. Ha estat repicada la inscripció
franquista (“Honor a los caídos. 1939”) que hi havia a una de les cares de la base.
Sobre la base s’hi elevava un fust de marès de secció octogonal, amb sòcol de marès quadrat; el capitell, també
és octogonal, llis i emmarcat per motllures. La creu, també de marès, era llatina i amb els braços rectes amb
terminacions en medallons quadrifoliats; a l’anvers de la creu hi havia un relleu de Crist Crucificat i als medallons
hi havia les representacions dels quatre evangelistes (àguila a la part superior; àngel a la part inferior; brau a la
dreta i lleó a l’esquerra). Al revers de la creu hi havia representacions de flors a cada medalló. Mesures: 320 x 70
x 38 cm.
CRONOLOGIA

s. XIX, s. XX (1939)

BIBLIOGRAFIA

AV (1989): GEM

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Dolent. Ha desaparegut el fust i la creu.

INTERVENCIONS

L'antiga creu for reconvertida al 1939 en una creu "de los Caídos".

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

D (Consta inscrita al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat amb el codi R-I-51-10405 i
al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears amb el codi 7047-2-251-2767).

USOS
PERMESOS

Element que no admet cap ús dels regulats en el planejament urbanístic.

ELEMENTS A
PRESERVAR

D’acord a allò establert en la seva fitxa de registre.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

D’acord a allò establert en la seva fitxa de registre.

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ
S'estableix com a zona de protecció inedificable l'espai enjardinat delimitat per la carretera de Sencelles i el
torrent,amb el concret traçat que figura a la delimitació gràfica adjunta.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA
Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

CODI D’IDENTIFICACIÓ

CR-5
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Obelisc a la Immaculada Concepció

TIPOLOGIA

Patrimoni artístic

ÚS ACTUAL

Ornamental

CODI

CR-8

AUTORIA
ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

plaça de la Concepció

COORDENADES UTM

X: 487900

REFERÈNCIA CADASTRAL

-

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

Y: 4387973

3. DESCRIPCIÓ
Obelisc situat a la plaça de la Concepció de Biniali, construït a l’any 1854 i finançat per Gabriel Ribas de Pina i
Gallard de sa Torre de Santa Eugènia. Consta d’una base quadrada de pedra de marès amb un sòcol i un segon
bloc on hi ha, al costat sud, l’escut de Mossèn Gabriel Ribas de Pina i Conrado.
Al lateral oest trobem una inscripció on diu: “Edificat l’any 1854 per el Mossèn Gabriel Ribas de Pina i Gallard de
la Torre Sta. Eugènia”. Al lateral nord trobem un altre inscripció: “ Per recordansa de la declaració del Misteri de
l’Immaculada Concepció per la Santidat del Pius IX”. Al lateral est: “ Restaurat i acabat l’any 1918 per sou nebot
Mossèn Gabriel Ribas de Pina i Conrado de la Torra Sta. Eugenia”
Sobre la base quadrada hi ha quatre bolles, una a cada cantó que sostenen una base cúbica de formigó on a la
part sud hi ha una altre inscripció: “Ave Maria Puríssima concebuda sens pecat”.
Al capdamunt corona el monument una figura de l’Immaculada Concepció mirant cap al sud.
Tot el monument presenta unes dimensions de 5’5 metres d’alçària.
CRONOLOGIA

s. XIX (1854), s.XX (1918)

BIBLIOGRAFIA

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

Restaurat al 1918

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

A

USOS
PERMESOS

Element que no admet cap ús dels regulats al planejament urbanístic.

ELEMENTS A
PRESERVAR

Tot el conjunt format pels distints elements que composen el monument.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: IP: Conservació, restauració i consolidació.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

CR-8

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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DENOMINACIÓ

Molí de Can Xico

TIPOLOGIA

Molí de vent fariner

ÚS ACTUAL

Magatzem

CODI

MF-9

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Carrer Molí

COORDENADES UTM

X: 487975

REFERÈNCIA CADASTRAL

8181115DD8888S0001AX

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

Y: 4387928

3. DESCRIPCIÓ
Torre cilíndrica construïda de paredat de pedres irregulars que, exteriorment, té la planta baixa quadrada. Tenia
un envelador damunt les bigues de fusta amb caps recolzats a les parets de la torre, però ha passat per ull.
Paredat en verd. La casa té tres sostres amb volta de canó i coberta de teula amb dos aiguavessos.
El diàmetre interior de la torre és de 2’80 m. i l’escala interior és de caragol.
A la brancalada de pedra del portal hi ha una inscripció on es llegeix “Mestre Sebastià Company Antoniu
Amengual 1835l”, i al congreny inferior hi ha una altra inscripció que diu “dit mulí ha quedat construït dia 13 juny
1835 Nadal Riutort”.
CRONOLOGIA
BIBLIOGRAFIA

s. XIX (1835)
VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig
Inventari de protecció del patrimoni cultural europeu. Inventari Molins Fariners de Vent

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Dolent. El referit de la torre presenta desperfectes.

INTERVENCIONS

S'ha adossat a la base una porxada destinada a cotxera i magatzem

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ
USOS
PERMESOS
ELEMENTS A
PRESERVAR
INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

B
Els corresponents a la zona de Casc Antic del PEP.
La torre del molí, les inscripcions i l’escala de caragol interior.
IPR. Reparar el paredat en verd amb la mateixa tècnica constructiva i materials tradicionals,
amb intervencions no generals sinó selectives allà on calgui. S’hauran de respectar els buits
de recolçament de les bigues del desaparegut envel·lador.
IP: Conservació, restauració, consolidació, i rehabilitació.

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ
S'estableix com a zona de protecció l'àmbit delimitat en la documentació gràfica adjunta. Dins aquest àmbit només
podran edificar-se construccions que justifiquin la protecció de les principals visuals sobre el molí mitjançant un
estudi d'incidència paisatgística.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

MF-9

FOTOGRAFIES
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1. IDENTIFICACIÓ
Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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DENOMINACIÓ

Pont de Biniali

TIPOLOGIA

Pont

ÚS ACTUAL

Xarxa viària

CODI

PT-5

AUTORIA

Obres públiques finals segle XIX

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Carretera de Palma a Sencelles (MA-3020)

COORDENADES UTM

X: 488037

REFERÈNCIA CADASTRAL

07047A009090010000OT

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Rústic

Y: 4387688

3. DESCRIPCIÓ
Construcció per travessar el Torrent de Sencelles. Aquest antic pont ha estat restaurat, segurament quan es
restauraren els pous de Biniali.
Aquest pont té un arc escarser, amb l’interior folrat de pedra viva, l’arc té una faixa de referit i seguidament, per
damunt ell, hi ha una línia d’imposta horitzontal feta de referit que marca el nivell on està el sòl; la paret que hi ha
entre l’arc i la línia d’imposta està folrada de pedra viva.
S'ha eixemplat construint un segon arc en formigó. La paret original de peces de marès ha estat substituida per
una paret de formigó amb un rectangle interior amb folre de pedra.
CRONOLOGIA

s. XIX-XX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

Ha estat reformat en el marc de les obres de la nova carretera de Sencelles.

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

C

USOS
PERMESOS

Infraestructura (xarxa viària)

ELEMENTS A
PRESERVAR

Els elements del pont original

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: IP: Conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT

CODI D’IDENTIFICACIÓ

PT-5
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1. IDENTIFICACIÓ
Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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DENOMINACIÓ

Pou

TIPOLOGIA

Pou

ÚS ACTUAL

Desús

CODI

PO-10

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Biniali

ADREÇA / ACCÉS

Fiol 21

COORDENADES UTM

X: 487843

REFERÈNCIA CADASTRAL

7983407DD8878S0001EK

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Urbà

Y: 4388131

3. DESCRIPCIÓ
Pou de planta circular, paredat en verd i amb el coll resolt amb carreus de marès, elements que també s'empren
per formar els dos brancals. Un travesser de ferro de secció rodona comunica els dos brancals.
CRONOLOGIA

s. XIX

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Dolent

INTERVENCIONS

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

A

USOS
PERMESOS

Infraestructura (extracció d'aigua)

ELEMENTS A
PRESERVAR

El conjunt de l'element, tant la part soterrada com l'exterior.

INTERVENCIONS
PREFERENTS I
PERMESES

IPR: Netejar la vegetació dels voltants, excepte el lledoner.
IP: Conservació, restauració i consolidació.

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ
S'estableix una zona de protecció inedificable de tres metres de radi amb centre al pou.

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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CODI D’IDENTIFICACIÓ

PO-10

FOTOGRAFIES

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT
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1. IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Pous des pont de Biniali

TIPOLOGIA

Pou

ÚS ACTUAL

Desús

CODI

PO-11

AUTORIA

Popular

ESTIL O CORRENT

2. LOCALITZACIÓ
NUCLI O PARATGE

Al costat de la carretera de Palma a Sencelles (Ma-3020)

ADREÇA / ACCÉS
COORDENADES UTM

X: 488080

Y: 4387683

X: 488052

Y: 4387687

REFERÈNCIA CADASTRAL

07047A011001580000OT

ENTORN / CLASSE DE SÒL

Rústic

3. DESCRIPCIÓ
Conjunt format per dos pous, un pont i una creu de terme, situat a la sortida de Biniali, al final del carrer Pou.
- Pou proper al pont
Pou rectangular, amb els caires arrodonits, de 170 x 200 cm. i amb una profunditat de 8’70 m., està paredat en
sec amb pedres de gran volum. Sobre una superfície, o base, hi ha un empedrat poligonal que envolta el pou i
sobre el que s’aixeca el coll, de secció quadrangular, i amb la part posterior arrodonida, mesures 235 x235 cm. i té
una alçada de 80 cm., el coll està fet amb peces de marès dretes, la part frontal, però, està feta amb una gran
llosa de pedra viva, la part superior del coll està acabada per una filera de peces de marès col·locades de manera
plana, a més, el coll està tancat per una reixa de ferro; de cada angle del coll, hi surt un pilar de secció quadrada i
esmotxat pels quatre costats, mesures 30 x 50 cm. i fan 130 cm. d’alçada, fets de marès i on cada pilar s’uneix
amb els que té als seus costats amb peces de marès formant quatre arcs molt rebaixats. Als angles del lateral
frontal del coll del pou, hi ha dos escopidors.
- Pou més llunyà del pont
Pou circular, construït de pedra en verd. Al voltant del pou hi ha unes grans lloses de pedra viva col·locades
planes sobre les que s’aixeca el coll, de secció quadrangular, folrat de pedra i tancat per una reixa de ferro.
CRONOLOGIA

s. XVIII (abans de 1789)

BIBLIOGRAFIA

AV (1989): GEM; BERARD, Gerónimo de (1983): Viaje a las villas de Mallorca (1789); LLUÍS
SALVADOR, Arxiduc (1980): Die Balearen; VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ
ESTAT DE
CONSERVACIÓ

Bo

INTERVENCIONS

Els pous han estat restaurats

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT
GRAU DE
PROTECCIÓ

A

USOS
PERMESOS

Infraestructura (extracció d'aigua)

ELEMENTS A
PRESERVAR

El conjunt de l'element, tant la part soterrada com l'exterior.
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IPR: El pou que està aplacat de pedra ha de recuperar l’acabat original o tradicional, que no
pot ser dit aplacat.
IP: Conservació, restauració i consolidació.

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ
S'estableix com a zona de protecció inedificable l'espai enjardinat delimitat per la carretera de Sencelles i el
torrent, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica adjunta.

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA

CODI D’IDENTIFICACIÓ

PO-11

FOTOGRAFIES
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