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DENOMINACIÓ Conjunt Històric de Sant Rafel de sa Creu 
FITXA Nº:  BIC 5 

CLASSIFICACIÓ Conjunt Històric 
 
1. DADES D’UBICACIÓ 
Parròquia:  Sant Rafel de sa Creu. Coordenades UTM:    361527 / 4313608 
Emplaçament: Situat al centre de l’illa a mig camí entre Eivissa i Sant Antoni, a un lloc on convergeixen les 
principals vies de comunicació amb la resta dels nuclis de l’illa, d’aquí el nom de sa Creu, en el sentit de 
cruïlla, on es desenvolupà el nucli principal del poble. Confina amb la majoria de les parròquies de l’illa. 
Classe de sòl: BIC CH Sant Rafel // Urbà consolidat i sense consolidar // Rústic.   
L’Entorn: L’urbanisme del poble es va desenvolupar cap al costat occidental de l’església a la vora de les 
vies de comunicació. La resta es caracteritza per zones residencials d’habitatges unifamiliars, antigues 
feixes i àrees cobertes per pinar i brolla. Limita al sud-oest amb l’autovia d’Eivissa a Sant Antoni.  

 
 
2. DADES BÀSIQUES DE LA CATALOGACIÓ 

Categoria: Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, l’església amb el 
seu entorn. 

Estat tramitació expedient: Declarat per Acord del Ple del CIEF de 29/03/96 (declaració col·lectiva de 
les esglésies i nuclis rurals). 

Entorn de protecció: Zona compresa en radi de 250 m des del centre de l’església (representació 
gràfica al plànol al final de la fitxa).  

Data publicació Butlletí Codi d’identificació 
Estat espanyol: BOE núm.138 de 07/06/96 R-I-53-0000348 
Comunitat autònoma: BOIB núm. 64 de 25/05/96 7026-2-2-53-002561 
Legislació aplicable: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 
Decreto 94/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la declaración de 
los BIC y se crea el registro de BIC, así como el Inventario del Patrimonio 
Cultural (BOCAIB 23/11/1991). 

Altres figures de 
protecció: 

 
- 
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3. DADES DESCRIPTIVES 
Tipologia: Hàbitat / Arquitectura 
tradicional Època: S. XVIII- principis del S. XX Cronologia:  

Descripció: L’església es considera l’eix de l’espai declarat BIC, establint un radi de 250 m des del centre 
de la nau del temple. El lloc designat per a la ubicació de l’església, a partir del pla parroquial de 1785, és 
un exemple de com es triaven llocs de pas per al seu emplaçament, als voltats es va anar forjant un nucli 
poblat de caràcter rural, però a l’actualitat el conjunt d’edificacions incloses dins de l’àrea de protecció és 
divers, majoritàriament construccions modernes amb algunes tradicionals. El centre neuràlgic del poble es 
troba desplaçat cap a la banda occidental de l’església influenciat per la xarxa viària principal. 
Els elements patrimonials que integra són:  
Arquitectura tradicional: 

Nº Fitxa Catàleg  Denominació Època Ús actual 
RAF- 1 ED Església i casa parroquial 1791-1795 , reformes S. XIX  Parròquia/religiós 
RAF- 2 ED Can Gaspar / Clodenis S. XVIII o anterior Hostaleria 
RAF- 3 ED Can Rotes S. XIX o anterior Habitatge 
RAF- 4 ED Can Toni Marge S. XIX Habitatge 
RAF- 5 ED Can Xumeu Fariseu S. XIX  - XX Habitatge 
RAF- 6 ED Sa Quadra S. XIX Habitatge 
RAF- 7 ED Ca na Casetes Primera meitat del S. XX Habitatge 
RAF- 8 ED Can Vicent de ses Cases Principis S. XX Habitatge 
RAF- 9 ED Ca’s Escandells S. XVIII - XIX Habitatge 
RAF- 10 ED Can Joan Fariseu  S. XVI Habitatge 
RAF- 11 ED Can Palerm S. XIX - XX Habitatge 

Les cases relacionades participen dels trets de l’arquitectura tradicional de caràcter rural, però que a 
l’actualitat han perdut la seua funcionalitat en relació a les labors pròpies del camp i es tracten d’habitatges 
residencials que en la majoria dels casos es troben molt reformats i transformats en las seua fisonomia 
original com és el cas de Can Palerm, pràcticament irreconeixible. També hi ha construccions de la primera 
meitat del S. XX que presenten elements d’estil colonial d’inspiració clàssica. Aquestes tenen un caràcter 
més urbà, com són les edificacions que s’alineen amb la carretera principal que travessa el poble cap a 
l’oest.  La majoria es situen fora de l’àrea del BIC, però configuren l’actual centre urbà del poble, essent 
l’exemplar més representatiu Can Toni d’en Portmany, Bé Cultural catalogat, (Fitxa: BC-6) que juntament 
amb l’església és un dels edificis més singular del poble. Altres edificacions coetànies a Can Toni d’en 
Portmany situats al caire de l'antiga carretera d’Eivissa a Sant Antoni (Fitxes: RAF- 12 a 21ED) segueixen 
els esquemes de l’arquitectura tradicional amb nous elements incorporats dels corrents arquitectònics de 
principis del S. XX, amb l’excepció Sa Ferreria (Fitxa: RAF-19 ED) que pot ser anterior. 
Pel que fa la parcel·lari tradicional i altres elements etnològics, amb el desenvolupament urbà s’ha perdut 
en gran mesura, però encara s’hi conserven murs de pedra construïts en sec o lligats amb argamassa que 
conformen marges a la vora dels camins, tancons, i feixes als antics terrenys de cultiu. 
Arqueologia: A l’àrea declarada es desconeixen restes corresponents a l’antiguitat o a l’edat Mitjana.  
Trets ambientals i paisatgístics: Paisatge tradicionalment ha estat adaptat a les activitats agràries on 
predominava el conreu de secà, però actualment ha adoptat un paper residual en l’economia del poble i la 
majoria dels camps es troben sense labor generant-se una reforestació espontània. Es troben algunes 
especies escapades d’oliveres i garrovers, i petits horts. La degradació paisatgística d’algunes àrees del 
poble, es deu al creixement urbanístic i és més evident al sud, en l’entorn de la nova carretera que uneix 
Eivissa amb Sant Antoni.  
Vials i camins: El tret més característic del poble es la seua ubicació a una cruïlla de camins. L’eix viari 
principal i tradicional és el que enllaça Eivissa ciutat amb Sant Antoni, que passava pel centre del poble, 
carretera pràcticament acabada quan l’Arxiduc visita l’illa a l’estiu de 1867, també es troba representada a 
un mapa de l’illa de 1765 (veure documentació gràfica). La carretera, avui asfaltada, connecta amb els 
camins de la franja sud i oest de la zona declarada BIC. En aquesta àrea els camins anteriors a 1956 es 
corresponen amb els actuals carrers del Pintor Narcís Puget (asfaltat que duu a l’església), Pere de 
Portugal, els carrers núm. 6, 8 i 9 de Can Parent, i el de J. Lluís Sert, la majoria sense asfaltar. A la segona 
meitat del  S. XX es va fer la carretera actual que connecta amb Santa Eulària, ja que abans es 
correspondria amb el camí que discorre pel carrer de J. Lluís Sert. Pel que fa al Via Crucis, té un recorregut 
relativament curt, part de la porta de l’església cap a l’est, baixa per darrera del cementeri i torna a pujar pel 
costat oest de l’església fins arribar de nou a la plaça. El calvari es troba a la façana d’un edifici de la plaça. 
El recorregut original del Via Crucis podria estar modificat perquè s’han trobat restes fragmentats d’antigues 
estacions i dos estacions fora del recorregut actual, concretament al carrer núm. 8 de Can Parent. 



 

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL 
 MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

FITXA Nº: BIC 5 3 

Intervencions i estat de conservació: La pèrdua de l’activitat agrícola i el creixement urbanístic des del 
1956 han suposat una degradació del paisatge rural tradicional del poble. Sant Rafel ha patit un creixement 
que s'inicia sense pràcticament planejament urbanístic i d'alguna manera perdura en la construcció 
d'edificis plurifamiliars com a motor econòmic fins a dia d'avui. Al nord-est de l’església es generen 
tirallongues de solars on es desenvolupa un creixement d'habitatges unifamiliars,i a ponent s'hi dona un 
creixement desbocat d'edificis plurifamiliars, activitats comercials i d'aparcament que difícilment s'adiuen 
amb l'escala del poble. El viari es poc clar i la volumetria no respon a cap tret que provingui del territori. 
Existeix un predomini de construccions contemporànies, i les tradicionals es troben molt intervingudes. El 
parcel·lari també es va veure afectat per la segregació en solars per a la construcció d’habitatges 
unifamiliars en sòl rústic en parcel·les inferiors a les mínimes actuals de 15.000m contribueixen a donar un 
aspecte suburbà a zones de sòl rústic properes al poble. Els antics camps de cultiu en alguns casos 
s’utilitzen com abocadors d’enderrocs (com el que es troba a la part darrera del cementeri). Encara que es 
conserven marges de pedra alguns es van substituir per murs de blocs de formigó, i també es troba aquest 
tipus de construcció sense revestir en magatzems, corrals o altres edificacions secundàries. Inclús en 
zones rústiques es donen activitats que freguen el caràcter industrial com a la part meridional de l’església, 
cap a l’autovia, hi ha una plaça on es troba una instal·lació que serveix per carregar d’aigua als camions-
cisterna. I al sud-est es localitzen unes construccions de formigó que es corresponen a depòsits d’aigua, 
que ja existirien abans de 1956, situats a una zona completament envaïda per la vegetació. Tangencial al 
Nucli Històric, al nord-est, es situa un taller de nàutica.  
 

4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS 
Tradicionalment al nom de Sant Rafel se li afegeix el de sa Creu en referència a la Creu de Portmany, 
topònim que identificava una cruïlla de camins. L’església es va erigir en un lloc clau de comunicacions de 
l’illa, des del que es controlava visualment el pla de Vila i el de Sant Antoni. Abans de la creació de la 
parròquia el 1785, les referències documentals són molt escasses i també es desconeixen restes 
arqueològiques que evidencien l'ocupació del lloc a l’època antiga i islàmica. A la fase andalusina el poble 
de Sant Rafel quedaria dins de la demarcació de d’Alhaueth, identificat amb el pla de Vila. Amb el 
repartiment desprès de la conquista catalana el 1235 part d’aquest territori quedarà dins del quartó de 
Portmany, baix la jurisprudència de Nunó Sanc (Marí 1976: 85). Abans de la constitució de les parròquies 
rurals, el territori de Sant Rafel depenia de la vicaria de Sant Antoni. El nom de la Creu de Portmany 
associat al de “Fariseu” Planells es va documentar el 1529 (Marí 1990: 248). Al plànol realitzat pel capità 
d’enginyers José García Martínez de 1765 (Arxiu General Militar de Madrid), n’hi apareix representat molt a 
prop d’un conjunt de cases, que podria tractar-se del lloc on després es desenvoluparà el poble de Sant 
Rafel. L’indret designat per a la parròquia pel bisbe M. Abad y Lasierra el 1785, responia a la necessitat de 
dotar dels oficis religiosos a la creixent població de l’interior de l’illa. Desprès de certes controvèrsies 
l’església parroquial es va construir a la vénda de Forca, als terrenys de Francesc Planells “Fariseu” (Marí 
1990: 153). Amb les demarcacions municipals de l’illa el 1833, la parròquia de Sant Rafel quedà dins del 
terme municipal de Sant Antoni. 
Altres aportacions bibliogràfiques; Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, 2011, Vol. 11. Béns d’interès 
cultural i béns catalogats de les illes Pitiüses (1931-2007), 2007, 4. Consell d’Eivissa. 
 

5. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG 
GRAU DE PROTECCIÓ: Categoria A 
Valoració global: El desplaçament del centre urbà vers a l’oest de l’església, el caràcter residencial de 
l’hàbitat que es va generar dins de l’àrea BIC, amb espais encara lliures d’edificacions corresponents a les 
antigues feixes de cultiu, unit al lloc destacat que ocupa l’església fan que encara es conservin els trets 
essencials de la imatge tradicional del poble, sobretot pel que fa als fronts meridional i oriental del Nucli. No 
obstant això és evident la manca d’ordenació urbana i la instal·lació de certes activitats i d’elements poc 
adients per al Nucli Històric (subministrament d’aigua als camions-cistena, els dipòsits d’aigua, el taller de 
nàutica, rètols d’establiments a l’entorn immediat a l’església, els contenidors d’escombraries al camí que 
condueix al pàrquing de darrere l’església, entre d’altres). La construcció de l’autovia que recorre la part 
meridional del poble provocà un desmunt que va alterar la topografia del terreny deixant descontextualitzat 
l’entorn immediat, i que afecta la visual del poble des d’aquesta perspectiva. 
Usos permesos: Habitatge, petit comerç, activitats agrícoles, equipaments socials i culturals.  Els 
corresponents a la seua qualificació per trobar-se dins de l’àrea BIC del CH de Sant Rafel determinats pel 
PEP de Sant Rafel (en redacció), o en seu cas la normativa urbanística vigent aplicable. Qualsevol obra o 
remocions que es plantegin a l’àrea protegida així com intervencions que afectin als seus elements originals 
o etnològics hauran d’anar acompanyades de seguiment arqueològic previ estudi d’incidència arqueològica 
amb l’autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni. 
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Elements a preservar: Conservació de la imatge històrica del poble. Elements i trets patrimonials originals 
i tradicionals que es troben en les construccions, en l’entorn i en el paisatge.  
Com s'assenyalen al plànol 1 annex, queden protegits: Edificis i construccions originals catalogades, murs 
de tancó i de feixa i els espais rurals que aquests murs delimiten (camps de cultiu, horts, l’arbrat agrícola). 
Aljubs, corrals, eres, i altres elements etnogràfics secundaris als habitatges tradicionals. Espècies vegetals 
típiques del paisatge i la xarxa viària tradicional així com el Via Crucis. 

Intervencions 
preferents 
i admissibles: 

IP: Restauració, conservació i consolidació de murs de pedra reflectit als plànols 
annexes. Conservació i manteniment dels edificis catalogats segons s'especifica a les 
seves fitxes. Conservació i manteniment de l'espai rural i agrari. Retirada o adequació 
de les construccions dissonats amb l’entorn (magatzems o corrals de materials 
diversos contemporanis). Cura de l’estètica general del C.H. pel que fa al mobiliari urbà 
(faroles,  casetes de l’il·luminat, transformadors, contenidors d’escombraries, 
papereres, senyalitzacions...) així com als establiments (terrasses de bars, rètols, 
cartels...). Endreçament i contenció del desmunt del terreny a la vora de l’autovia.  
IA: Adequació de l'espai urbà (enllumenat públic, paviments on s'escaigui). Adequació 
del camí i de la zona de pàrquing de darrere l’església.  

 
6. IMATGES FOTOGRÀFIQUES 

 

 
 

Vista del poble de l’església cap a l’oest. S’hi observa el desmunt del terreny a la vora de l’autovia. 
 

 

 
 

Imatge de l’església, caldria harmonitzar la grandària del rètol del restaurant del costat oest. 
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Vista des de la casa parroquial cap al nord. 
 

 

 
 

Panoràmica cap al sud-est on es divisa la badia d’Eivissa. 
 

 

 
 

Senyalitzacions i mobiliari urbà a l’entrada del poble. 

 

 
 

El Calvari a la façana d’un edifici on caldria regular 
l’aparcament de cotxes. 
 

 

 
 

Camí del Via Crucis cap al cementeri. 
 

 

 
 

Acumulació d’enderrocs al terreny darrera del cementeri. 
 

 

 
 

Vista del Via Crucis de pujada cap a l’església. 

 

 
 

Restes fragmentats d’una antiga estació del Via Crucis junt 
a una actual. 
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Estació del Via Crucis fora de recorregut, al carrer núm. 8 
de can Parent. 
 

 

 
 

Segona estació fora del recorregut del Via Crucis. 

 

 
 

Aparcament de darrera l’església. 
 

 

 
 

Contenidors d’escombraries situats al camí que condueix 
a l’aparcament de darrera l’església. 
 

 

 
 

Camí del l’aparcament de l’església, construccions que 
desvirtuen la imatge de l’entorn. 

 

 

 
 

Construccions de blocs de formigó al marge del camí 
corresponent al carrer Pere de Portugal. 

 

 
 

Plaça on carregen l’aigua el camions-cisterna. 

 

 
 

Instal·lació per al subministrament de l’aigua als camions. 
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Construccions al sud del poble per a la recollida d’aigua. 

 

 
 

    Algunes instal·lacions són anteriors a 1956. 
 

 
 

Conjunt de les instal·lacions entre la vegetació.  

 

 
 

               Vista de l’interior amb dos depòsits. 
 

 

 

 

7. FOTOGRAFIA AÈRIA 
 

S’incorpora en la planimetria annexa. 

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 
 

Data de registre de la fitxa:  Maig de 2014 

Localització de “La Cruz de Pormani” a un 
plànol del S. XVII, on hi ha un grupet de cases. 
Sembla que va ser el lloc on posteriorment va 
créixer el poble de Sant Rafel. 
 
Extracte del plànol de l’illa de 1765 realitzat pel 
capità d’enginyers José García Martínez (Arxiu 
General Militar de Madrid). 
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