Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0390

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Nord, 48
POLIGON:
05164

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
69

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa de tipologia tradicional de dos cossos on les obertures
segueixen una disposició regular.
Cos inferior: Portal d'arc de mig punt amb dovelles. Portal cotxeria
d'arc carpanell dovellat amb escupidors de marès.
Cos superior: Dues finestres amb ampit motllurat de marès, una
cegada.
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Llindar de pedra. Carreus de marès.
Aparell rústic irregular. Referit i enlluït.
Cornisa motllurada i teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0393

GRAU DE PROTECCIÓ:

E

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Nord, 41
POLIGON:
05173

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
25

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa de dos cossos de tipologia tradicional on les obertures
segueixen l'eix vertical.
Cos inferior: Portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès i
emmarcat per carreus.
Cos superior: Finestra amb ampit motllurat de marès.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0391

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Nord, 46
POLIGON:
05164

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
68

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa de dos cossos de caire tradicional que conserva l'estructura
típica de portal i finestra superior seguint l'eix vertical.
Cos inferior: Portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès.
Imprompta d'arc carpanell a un costat, cegat.
Cos superior: Finestra amb ampit motllurat de marès..
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Aparell rústic irregular de marès.
Cornisa motllurada de marès i teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0395

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Nou, 3
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

La façana presenta trets d'haver estat modificada.
L'interior ha estat reformat.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Sembla ser que fou construïda cap a l'any 1870.

Casa urbana configurada per planta baixa, primer pis i porxo. A la
planta baixa el portal és d’arc de mig punt amb dovelles i emmarcat
per un requadre de peces de marès i ocupa el centre de la façana. A
un costat, portal allindanat i cotxeria amb arc rebaixat i dovelles. A
l’altre costat s’obrin dos portals allindanats i una finestra rectangular.
Es veu que abans, al lloc on ara hi ha la finestra, hi havia un portal
igual al de la cotxeria. A la part inferior, finestres rectangulars que
comuniquen amb el celler. Al primer pis, al centre, dues finestres
balconeres que s’aixequen damunt mènsules. La barana és de ferro
sense ornamentació. El porxo presenta petites finestres quadrades.
Va ser construïda aproximadament cap a l’any 1870. L’interior ha
estat reformat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0394

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Nou, 19
POLIGON:
07158

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
05

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Edifici de tres cossos separats per línies d'imposta motllurades amb
disposició simètrica de les obertures.
Cos inferior: Tres portals amb arcs deprimits còncaus amb les
faixes motllurades: el portal d'accés, altre portal de menors
dimensions i un portal cotxeria. Cos mitjà: Tres portals finestra
llindats amb faixes motllurades amb tres balcons on el central és
més gros que els laterals. Tenen arrambador de ferro forjat i
basament motllurat coincident amb la línia d'imposta. Cos superior:
Tres finestres de porxo amb ampitador de ferro forjat. Faixa que
rodeja les finestres per la part superior i travessen la façana.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0396

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Nou, 36
POLIGON:
07165

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
34

L'interior està reformat. Es van fer reformes a partir de
1930.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa de tres cossos. Façana principal amb obertures disposades
simètricament sobre quatre eixos verticals. Cos inferior: Portal d’arc
de mig punt amb dovelles, carcanyols i llindar. Flanquejat per dues
finestres allindanades de celler. Portassa d’arc de mig punt rebaixat
amb dovelles. Dues finestres balconeres allindanades amb barana
de ferro forjat. Cos mitjà: Quatre finestres allindanades amb ampit
motllurat.
Cos superior: Tres finestres allindanades de porxo. Una finestra
allindanada amb ampit.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0398

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Orient, 109
POLIGON:
12153

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
63

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:
Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

Casa de dos cossos de tipologia tradicional que presenta una
disposició irregular de les obertures.
Cos inferior: Portal d'arc de mig punt dovellat de marès. Dues
finestres de celler cegades. Finestró atrompetat de marès.
Cos superior: Dues finestres de diferent mida amb ampits motllurats
de marès.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0399

GRAU DE PROTECCIÓ:

E

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Orient, 133
POLIGON:
12153

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
51

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent

OBSERVACIONS

Casa de dos cossos de tipologia tradicional amb portal i finestra
superior que segueixen l'eix vertical.
Cos inferior: Portal d'arc de mig punt amb dovelles de marès.
Cos superior: Finestra amb ampit motllurat de marès.
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Sòcol de ciment i grava.
Aparell rústic irregular. Referit.
Cornisa plana de marès i teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0400

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Orient, 135
POLIGON:
12153

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
51

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa de dos cossos de tipologia tradicional en la qual les obertures
segueixen l'eix vertical.
Cos inferior: Portal d'arc de mig punt amb dovelles. Portal cotxeria
d'arc carpanell amb escupidors.
Cos superior: Finestra amb ampit motllurat de marès i finestra
d'obertura recent.
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Carreus de marès.
Aparell rústic irregular. Referit.
Cornisa plana de marès i teula àrab.
OBSERVACIONS
Portal de la cotxeria d'alumini de gran impacte visual.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0401

GRAU DE PROTECCIÓ:

E

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Paraires, 6
POLIGON:
07162

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
26

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

Casa de tipologia tradicional de dos cossos composta per portal rodó
i finestra al cos superior sobre l'eix vertical de simetria.
Cos inferior: Portal d'arc de mig punt dovellat emmarcat per carreus
de marès que abracen fins la finestra del cos superior. Finestró
atrompetat.
Cos superior: Finestra amb ampit motllurat.
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Aparell rústic irregular de marès. Restes de referit de calç molt
deteriorat a la part central de la casa.
Cornisa simple de marès i teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0402

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:
Paraires, 14
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

S'han fet reformes a l'interior i també a la façana,
concretament a la zona del porxo, el qual originàriament

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Posada de Tió
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Les parets del pati que separen aquesta casa de la resta són unes
tàpies de pedra molt altes. La planta baixa i el pati presenten trespol.
Al pati hi ha una cisterna de l'època de construcció de la casa.
També hi ha una capelleta amb una imatge de la Puríssima amb la
data de 1709. La casa compta amb un petit celler.

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
El propietari en el moment d'elaboració de la fitxa era Damià Contestí i Sastre de s'Esthacar.
Segons l'arquitecte Forteza i documents dels propietaris, aquesta casa fou construïda a l'inici del segle XVII.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0403

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:
Pescadors, 26
POLIGON:
06132

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
43

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Edifici de tres cossos d'estil modernista on les obertures segueixen
una composició ordenada. Cos inferior: Dos portals amb arc
escarser amb brancals i llinda decorats amb faixes de forma
conopial de capa de conglomerat d'arena i morter. Cos mitjà: Dos
portals finestra amb arc escarser, un d'ells amb balcó de ferro forjat
sostingut per dues mènsules decorades. Cada portal finestra
emmarcat amb faixes de forma conopial amb el mateix
conglomerat. Cos superior: Dos portals finestra d'arc escarser de
diferent mida, un cegat, emmarcats per encimentat i amb faixes de
forma conopial.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0404

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Pescadors, 36
POLIGON:
06132

E

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
48

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa de tipologia tradicional de dos cossos de façana estreta amb
les obertures seguint l'eix vertical de simetria.
Cos inferior: Portal d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols.
Cos superior: Finestra amb ampit motllurat.
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Aparell rústic irregular. Restes de referit i enlluït.
Carreus de marès als marcs de les obertures.
Cornisa plana de marès. Coberta de teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0405

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Pescadors, 46
POLIGON:
06132

E

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
53

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

Casa de dos cossos de caire tradicional. Portal i finestra del cos
superior segueixen l'eix vertical.
Cos inferior: Portal amb llinda.
Cos superior: Finestra amb ampit de marès motllurat.
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Carreus de marès.
Aparell rústic irregular. Referit.
Cornisa plana i teula àrab.
OBSERVACIONS
Sòcol molt deteriorat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0951

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:
Plaça d'Espanya, 7-8
POLIGON:
07158

C

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
10

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Botiga i celler de Ca na Jordi
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Enorme valor etnològic, ja que conserva una botiga i un celler amb
tots els estris de principi de segle.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0407

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:
Plaça d'Espanya, 9-11
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

La planta baixa ha estat adaptada a funcions comercials.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Perrí
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
És propietat de la família Ordines.

Casa urbana organitzada en quatre alçàries: planta baixa, actualment
ocupada per un establiment comercial, primer i segon pis i porxo. La
façana principal presenta una distribució simètrica de les obertures.
El primer pis té un balcó corregut amb tres finestres balconeres,
mentre que en el segon hi ha tres finestres balconeres però només
té balcó la central. El porxo compta amb tres finestrons alineats amb
les obertures del primer i segon pis. Les diferents alçàries estan
marcades per línies d’imposta. El parament és referit, amb motllures
als emmarcaments. La façana està rematada per una cornisa i la
coberta és de teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0409

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:
Plaça d'Espanya, 12
POLIGON:

C

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cas de la vila
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

Edifici públic configurat per quatre plantes i terrat. La planta baixa
presenta un portal d’accés allindanat flanquejat per dues finestres
rectangulars i té un revestiment inferior de marbre mallorquí. Sobre
de cada una de les obertures de la planta baixa, en lletres de pedra,
es llegeix la inscripció Casa Consistorial, año 1882. El primer i el
segon pis presenten balcons correguts, amb barana d’obra,
sostinguts per mènsules de marès. Cada un dels pisos té tres
finestres balconeres disposades simètricament. Destaca l’escut de
Llucmajor sobre la finestra central del primer pis. El segon pis
apareix separat del porxo per una cornisa sostinguda per quatre
mènsules.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
L'actual edifici procedeix de la reconstrucció feta entre els anys 1880 i 1884. El 18 de juny de 1882 es tractà
del projecte, plànols i condicions facultatives i el 16 d'agost següent es va fer públic l'atorgament de l'obra a
Joan Ginard, partint del projecte i plànols del mestre d'obres Miquel Dalmau.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0406

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:
Plaça d'Espanya, 13
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Frontet
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Era propietat de l'industrial Mateu Ripoll.

Casa urbana dividida en quatre alçàries, això és planta baixa, primer
i segon pis i porxo, separades per línies d’imposta. El conjunt
d’obertures presenta una disposició simètrica marcada per quatre
eixos verticals. Cal destacar els balcons de ferro forjat del primer i
segon pis que alberguen les finestres balconeres centrals. La façana
està rematada per una cornisa motllurada i la coberta és de teula
àrab. La casa fa cantonada amb el carrer de Sa Fira i el xamfrà és
curvilini.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0408

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:
Plaça d'Espanya, 14
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

Interior reformat.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Brassete
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

Casa urbana configurada per planta baixa i dos pisos. A la planta
baixa hi ha una barana de pedra, set portals (un tapiat) emmarcats
per un petit arc rebaixat. El portal central (que es troba al cantó que
és més gros). Els portals s’uneixen per una senzilla motllura. Al
primer pis trobam a la part central una barana de ferro, que compren
dos portals, suportada per tres mènsules (la central amb decoració
floral, les laterals amb decoració geomètrica). A cada part s’obren
portals (un a la dreta i tres a l’esquerra, dos d’aquests tapiats). Al
segon pis trobam a la part central un portal amb balcó de ferro,
suportat per una mènsula amb decoració vegetal. A cada banda del
balcó hi ha una pilastra adossada amb una palmera a la part inferior i
una bolla a la part superior.

OBSERVACIONS
Aquest edifici es va construir després de la reforma de la plaça de l'any 1927, per això a la façana de la plaça
hi ha una placa que indica l'any 1927. L'escut que apareix a la façana pertany a la família Canyelles. L'escut
presenta la data de construcció de l'edifici, això és 1929. La propietària en el moment d'elaboració de la fitxa
era Francisca Canyelles.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0410

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:
Plaça d'Espanya, 17-18
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Café Colón
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa urbana configurada per planta baixa i dos pisos. L’edifici està
ubicat a la plaça del poble i forma part del conjunt d’edificis que es
realitzaren a partir de la reforma de l’any 1927. Destaquen els detalls
d’arquitectura culta assimilable al modernisme. La part superior de la
façana presenta semblances amb l’acabament que hi ha a l’Hotel
Espanya (realitzat al 1914). La planta baixa consta de sis portals
allindanats. El primer pis presenta una balconada que ocupa tota la
façana i que ve suportada per dos tipus diferents de mènsules; els
sis portals d’aquest pis estan agrupats de dos en dos per una
pilastra amb capitell de volutes; a la part superior els portals
presenten una forma ovalada irregular, imitant una papallona. El
segon pis ve definit per tres balcons suportats per tres grans
mènsules amb decoració floral i heràldica.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0505

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:
Plaça d'Espanya, 19, 20, 21, 22
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

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_0412

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:
Plaça d'Espanya, 23-24
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

L'any 1980 el mirador es va realitzar de nou seguint
l'esquema de l'anterior. Abans l'edifici estava rematat per

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ca na Meca
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

Casa urbana configurada per planta baixa, tres pisos i terrat. La
planta baixa ve definida per quatre columnes de marbre que donen
pas a una entrada lateral i un gran finestral. A partir del
començament del primer pis, la part central de la façana està
formada per un mirador de fusta i vidre, que ocupa els tres pisos.
Als laterals del mirador hi trobam un buit a cada banda amb
balconada de pedra, mentre que als pisos restants hi ha una barana
de ferro. Damunt cada portal allindanat hi ha uns panells que
presenten una ornamentació floral i figurativa, aquests es separen
del portal per una zona sense ornamentació. Els pisos venen
separats per una cornisa geomètrica. Tot l’edifici ve rematat per una
balustrada de pedra. Al sòtil de la sala principal hi ha una sanefa de
guix policromat imitant el grutesc. Rodapeus de rajoles policromades
a tot l’interior.

OBSERVACIONS
Sembla ser que aquest edifici va ser realitzat amb la reforma que es va fer de la plaça l'any 1927.
Originàriament, aquest edifici tenia hivernacles amb vidres de colors que ocupaven la part central de totes
les plantes i estava coronat per una cúpula amb trossos de rajoles de colors sostinguda per quatre
columnes.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0413

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:
Plaça d'Espanya, 25-26
POLIGON:
08133

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
28

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Bar Tabú
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa urbana configurada per planta baixa, dos pisos i porxo.
Concepció de façana de tipus eclèctic que mescla elements
classicistes amb elements regionalistes. Planta baixa: tres portals, el
del mig més gros i rebaixat, i els dos laterals, de mig punt. El sòcol
és de marbre de dos colors. La resta de la façana imita la
construcció feta amb carreus, utilitzant formes regulars i irregulars.
La línia que marca la planta baixa del primer pis està formada per
una balconada que inclou tres portals emmarcats pel mateix tipus
d’ornamentació que a la part baixa; el central es diferencia dels
altres per trobar-se més decorat amb una mènsula amb tres cistelles
amb garlanda, mentre que els dos laterals tenen la mènsula acabant
amb una petita petxina.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0411

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:
Plaça d'Espanya, 45-46
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

Interiors modificats i adaptats a les funcions actuals.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XX

Contemporani

Entitat bancària configurada per planta baixa, primer i segon pis. Dos
pilars a la planta baixa separen entre ells tres portals. El d’enmig,
més gran que els altres, actualment convertit en finestral, fou el
primitiu de tota la façana amb tres grans finestres balconeres. Per
sobre la finestra central destaca un escut en forma de losange, on hi
ha representades les armes de Llucmajor. A la darrera planta, hi ha
repartides sis finestres més petites separades per petits pilars. Una
cornisa separa el primer del segon pis. Com a remat, una al·legoria o
símbol que expressa l’esperit de l’Entitat que originalment regentava
l’edifici (Foment Agrícola, Industrial i Comercial de Llucmajor).
Ostenta així mateix la data de construcció, que fou la de 1908.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
La construcció data de 1908 amb plànols de Mossèn Miquel Salvà Llompart, "es capellà Cànaves".

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0414

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:
Plaça d'Espanya, 56
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Mútua
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

Casa urbana tradicional amb detalls senyorials. Portal de mig punt
no centrat a la façana, amb dovelles molt amples. Al cos superior hi
ha una finestra ben damunt la porta amb una fiola amb motllura
senzilla. També hi ha un finestró. Cornisa senzilla i acabat amb teula
àrab. A l’interior de la planta baixa hi ha un trespol de pedres amb
dibuix geomètric. Arc rebaixat amb capitell de volutes senzill. Escala
interior que recorda l’estructura barroca, amb barana de ferro.
Casetonat de fusta sense policromar al primer pis i porta d’entrada
amb un gran pany de llautó.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Durant un temps va ser un cafè anomenat "Es Centro". Posteriorment, va ser dispensari de metges i
després fou comprat per la Mútua d'accidents l'any 1946. Des de l'any 1955 pertany a Mare Nostrum
(actualment Axa).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0415

GRAU DE PROTECCIÓ:

E

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Príncep, 2
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Arquitectura civil

Urbà
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

