Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0241

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bandera, 25-27
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

Interior reformat.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa urbana de tipologia tradicional amb planta baixa i pis. La
disposició de les obertures és asimètrica. A la planta baixa, trobam
dos portals: el d’accés, d’arc de mig punt amb dovelles de marès, i
el que dóna pas a la portassa, d’arc rebaixat amb dovelles de marès.
A l’alçada del primer pis, entre els dos portals esmentats, hi ha una
finestra rectangular emmarcada per peces de marès i ampit
motllurat. La coberta és de teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0242

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bandera, 33
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

Interior reformat.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

Casa urbana de planta baixa i pis, de tipologia tradicional. A la planta
baixa trobam dues obertures, una a cada costat de la façana. Una
d'elles correspon al portal principal de la casa i està configurada per
un arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès. La segona
de les obertures és un altre portal que devia correspondre a una
portassa; és d'arc carpanell amb dovelles de marès; a la dovella
central hi ha un ganxo de ferro. Al primer pis únicament s'observa
una obertura consistent en una finestra quadrangular emmarcada
amb marès i amb ampit motllurat. La coberta de la casa és a dues
vessants. La petita obertura tancada amb reixes de ferro que
s'observa a la part inferior de la façana fa pensar en la possible
existència d'un celler. Té corral empedrat i estable amb volta de
canó.
Cal esmentar la presència d'una creu de pedra situada sobre la

OBSERVACIONS
El propietari en el moment d'elaboració de la fitxa era Lorenzo Prieto Herrero.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0244

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 1-3-5
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

Casa urbana estructurada en planta baixa, primer pis i porxo. A la
planta baixa hi ha cinc obertures, començant d’esquerra a dreta, la
primera correspon a una finestra, la segona és un portal que dóna
accés a un dels dos habitatges que hi ha a la planta baixa. La
tercera és un portal que dóna accés a una escala per pujar al pis (és
el nº3). La quarta és un altre portal d’accés a la casa que té el nº5, i
finalment la cinquena i darrera correspon a una finestra. Totes
aquestes obertures estan emmarcades amb motllures de marès. El
pas de la planta baixa al primer pis es fa mitjançant una petita
cornisa que a vegades s’interromp per donar pas a les balconades.
Al pis trobam una successió de portals finestra, alguns inclosos dins
balconades sostingudes per mènsules motllurades.

OBSERVACIONS
Originàriament, els tres números formaven un únic habitatge que es va dividir entre dos germans. Al número 5, durant aproximadament deu
anys hi va haver una botiga de queviures però des de fa uns pocs anys s'ha convertit en habitatge.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0246

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 2-4-6
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Antic Hotel Universo
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa urbana configurada per planta baixa i dos pisos. A la planta
baixa hi ha una barana de pedra que dóna lloc a vuit portals
allindanats amb maons vermells que li donen un aspecte decoratiu, i
a la clau i als costats, de marès amb decoració vegetal. Al primer
pis hi ha el mateix nombre d’obertures, col·locades simètricament a
les d’abaix, amb un balconet a cada una d’elles. La decoració
d’aquests portals és igual que la d’abaix. Una cornisa separa el
primer del segon pis, a on hi ha el mateix nombre d’obertures, amb
una decoració similar, però més senzilla, ja que els maons vermells
en aquest cas desapareixen i no totes les finestres presenten
balconada. L’edifici es remata amb una cornisa i una balustrada. A la
façana està referida i presenta un esgrafiat en forma de carreus.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1098

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 7
POLIGON:
7123

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
45

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0252

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 8
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Boleno
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL

Cal protegir la barana de ferro forjat del balcó, treballada amb
motius vegetals.

DESCRIPCIÓ
CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
La propietària en el moment d'elaboració de la fitxa era Margalida Clar.

Casa urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. A la planta
baixa trobam el portal d’accés, d’arc escarser, situat al centre de la
façana. A la dreta del portal hi ha un finestral d’arc escarser. Al
primer pis trobam una balconada central flanquejada per dues
finestres. El balcó de ferro forjat presenta una ornamentació amb
motius vegetals. El porxo té tres finestretes simples i una ampla
cornisa remata l’edifici. Les teules són de tipus àrab. La façana està
referida i presenta un esgrafiat en forma de carreus. Així mateix, la
façana i les finestres dels pisos superiors estan emmarcades amb
faixes blanques. Observam també dues línies d’imposta blanques
que separen els cossos de la façana.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0253

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 9
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
El propietari en el moment d'elaboració de la fitxa era Guillem Aulet.

Casa urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. A la planta
baixa trobam el portal d’accés d’arc de mig punt, flanquejat per dues
finestres. Al pis trobam tres finestres balconeres emmarcades amb
motllures irregulars. La balconada central sobresurt sobre les altres
dues. Al porxo hi ha tres finestres emmarcades amb el mateix tipus
de motllura. La façana està rematada per una ampla volada. La
façana està referida i presenta un esgrafiat de carreus. La coberta
és de teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0243

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 10
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ses Xilenes
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. A la planta
baixa hi trobam un portal allindanat al centre, flanquejat per dos arcs
de mig punt reconvertits en finestra i portal allindanat.. Una cornisa
separa la planta baixa del primer pis i es converteix amb balcó ben al
centre, sostingut per dues grans mènsules amb decoració de
palmeta. El balcó té entrades i sortides donant-li un aire discontinu.
El portal d’aquest balcó és allindanat i té un frontó triangular
sostingut per dues columnes. La decoració del frontó està formada
per dos ocells i motius vegetals. A cada part del balcó, hi ha dos
portals finestra coronats per frontons semicirculars.
Una cornisa separa el primer pis del porxo, on únicament hi ha dues
finestres emmarcades amb faixes motllurades de marès, i al centre
un gran escut oval que inclou l’any de construcció de l’edifici i
presenta una ornamentació vegetal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1099

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 11
POLIGON:
7123

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
43

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0254

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 14-16
POLIGON:
06132

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
30

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Edifici de caire eclèctic de tres cossos i dues obertures per cos que
guarden simetria. Cos inferior: Dos portals d'accés amb llinda
emmarcat amb marès motllurat. El portal núm. 16 té la tarja amb
decoració geomètrica de ferro forjat. Aquest portal està format per
dos vans, una porta i una finestra amb sòcol de pedra. Cos mitjà:
Dos portals finestra emmarcats amb marès motllurat. Balconada
sostinguda per quatre mènsules motllurades amb basament
motllurat. Arrambador de ferro forjat amb decoració geomètrica. Cos
superior: Dues finestres amb ampit motllurat i ampitador de ferro
forjat emmarcades amb marès motllurat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1100

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 17, 19
POLIGON:
7123

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
41

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0255

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 18-20
POLIGON:
06132

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
31

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

Edifici de façana simètrica de tres cossos separats per línies
d'imposta.
Cos inferior: Tres portals, el portal central amb llinda amb les faixes
de marès motllurat flanquejat per dos portals de mig punt, un és una
portassa i l'altre parcialment cegat i obert un portal amb llinda
d’accés al cossos superiors.
Cos mitjà: Portal finestra d'arc de mig punt amb motllura de marès,
amb una balcó sostingut per dues mènsules. Està flanquejat per
dues finestres amb les faixes de marès motllurat.
Cos superior: Tres finestres, la central amb llinda i les altres amb arc
de mig punt, totes amb les faixes de marès motllurat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0256

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 21
POLIGON:
07123

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
40

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa de tres cossos de caire tradicional amb les obertures que
segueixen dos eixos verticals de simetria.
Cos inferior: Portal amb arc de mig punt dovellat i emmarcat per
carreus de marès. Portal d'arc escarser emmacat amb marès.
Finestra de celler.
Cos mitjà: Dues obertures sobre ambdós portals. Portal finestra
sobre el portal rodó, ampliada sobre una antiga finestra. Finestra
sobre l'arc escarser. Originàriament aquestes dues obertures tenien
les mateixes dimensions i característiques.
Cos superior: Dues finestres de porxo amb ampit de terracuita.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0245

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 24
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

Casa urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. Forma
cantonada amb el c/ Pescadors. La planta baixa està totalment
reformada. Al primer pis, el cantó té forma de xamfrà, a on s’hi
troba un mirador de fusta sostingut per dues mènsules decorades
amb motius vegetals. A cada costat del mirador, tant dins el c/
Pescadors com dins el c/ Bisbe Taixaquet, hi ha dos portals a cada
part, un d’ells amb balcó sostingut per mènsules com les del
mirador. La decoració és de motllures en marès. El porxo, separat
del primer pis per una cornisa, té dues finestres quadrades a cada
carrer i acaba amb una cornisa bastant ampla suportada per quatre
mènsules, dues ben damunt cada finestra i a cada part.
La zona més característica és al xamfrà, on s’ubica una finestra
dividida en tres trams separats per dues columnetes amb capitells
jònics.

OBSERVACIONS
La propietària en el moment d'elaboració de la fitxa era Àngela Catany Alcover.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0247

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 26-28
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

Casa urbana configurada per planta baixa i dos pisos. A la planta
baixa, com que són dos habitatges, hi ha dos portals amb dues
finestres una a cada costat dels portals. Al primer pis hi ha una
successió de finestres inserides dins dues balconades. Al sostre hi
ha sis parells de finestres disposades simètricament seguint l’eix
vertical de les obertures inferiors. L’edifici està rematat per una
cornisa i una balustrada llisa. En quant a la decoració, es tracta de la
mateixa que ja trobam al mateix carrer al nº38, ja que abans
pertanyia a la mateixa família. Les cases són exactament iguals, i
l’única diferència està en el ferro dels balcons.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Els propietaris en el moment d'elaboració de la fitxa eren Joana Morlà (número 26) i Aina Palmer (número 28).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1101

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 37
POLIGON:
7123

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
36

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1113

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 39
POLIGON:
7123

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
35

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1112

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 41
POLIGON:
7123

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
20

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1102

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 47
POLIGON:
7123

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
24

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1104

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 54
POLIGON:
5125

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
24

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0249

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 55
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

Interior reformat.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

Casa urbana configurada per planta baixa i dos pisos. A la planta
baixa trobam el portal d’accés d’arc deprimit, flanquejat per un tipus
de decoració ondulant que inclou, a la part inferior dues obertures
circulars. Al primer pis hi ha un gran balcó amb dos portals que
segueixen la mateixa decoració de línies ondulants que abaix. Una
cornisa separa el primer del segon pis, format també per dues
obertures i cada una d’elles té un balconet que segueix el mateix
esquema d’abaix, així com la decoració dels portals. Una cornisa
separa el segon pis de la balustrada que remata la façana, que és
molt decorativa i presenta motius florals.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
El propietari en el moment d'elaboració de la fitxa era Antoni Salas Mojer.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1103

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 56, 58
POLIGON:
5125

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
25

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0250

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 60
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Banastreta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
El propietari en el moment d'elaboració de la fitxa era Ignasi Mut.

Casa urbana configurada per planta baixa i dos pisos. A la planta
baixa hi ha un sòcol de pedra i dos portals allindanats, emmarcats
dins un requadre de marès, amb palmeta a la clau, que al mateix
temps es correspon a les dues mènsules que suporten el balcó del
primer pis, el qual integra dos portals amb disposició simètrica
respecte als d’abaix. La decoració es concentra al voltant dels
portals, és de tipus vegetal, però és característica la de les llindes
dels dos portals, que recorda els grutescos. Al segon pis hi ha dues
grans finestres d’arc escarser, fragmentades cada una d’elles per
dos mainells, decorades seguint el mateix gust del primer pis, però
canviant un poc els motius. La cornisa dóna lloc a una barana de
pedra que remata la façana.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0251

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de
la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

DIRECCIÓ:
Bisbe Taixaquet, 68
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

Interior reformat. Només el despatx del notari conserva el
seu aspecte original.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Hotel Espanya
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa urbana configurada per planta baixa, dos pisos i terrat. Aquest
edifici està ubicat a una cantonada i per això presenta xamfrà. La
planta baixa presenta set portals allindanats i un sòcol de pedra amb
una sanefa a la part superior. L’entrada principal està emmarcada
per una motllura simple i a la llinda presenta un motiu ornamental
floral. Els pisos presenten el mateix nombre de vans que la planta
baixa, i vénen emmarcats per faixes de marès ornamentals que
presenten un baix relleu i clau central. Els balcons són de ferro, tots
treballats de la mateixa manera. Una cornisa separa el primer i el
segon pis. Tot l’edifici ve rematat per una cornisa que dóna pas a
una balustrada de marès.

