Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1151

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:
Ramon Llull, 64
POLIGON:
9109

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
09

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_0417

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:
Ripoll, 15
POLIGON:
07103

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
10

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

Casal de tres cossos que fa cantonada amb el carrer de Sant
Llorenç. Té cantó en forma de xamfrà. Les obertures segueixen un
ritme regular.
Façana lateral (carrer Ripoll) Cos inferior: Portal rodó central i
finestra lateral, dos finestrons de celler a nivell de la voravia d'arc
de mig punt emmarcat de referit de calç. Cos mitjà: Portal finestra
amb balcó motllurat sobre el portal rodó, flanquejat per un costat per
una finestra atrompetada motllurada i per l'altre per dues finestres
coronelles. Cos superior: Dos finestrons conopials sobre l'eix del
portal i terrat amb balustrada sobre les finestres coronelles. Façana
lateral i xamfrà. Les obertures segueixen els eixos verticals. Cos
inferior: Finestra amb llinda i finestró de celler a sota, i portal al
xamfrà. Cos mitjà: Dos portals finestra amb balcó. Cos superior:
Separat de l'anterior pe runa línia d'imposta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0476

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:
Ronda Senador Ramis, 128
POLIGON:
08183

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
07 i 08

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

Casa de tres cossos i torre de caire regionalista amb una disposició
regular de les obertures.
Cos inferior: Portal d'arc de mig punt central amb dovelles de marès.
Tres finestres rematades amb faixes de marès. Portal cotxeria d'arc
carpanell rematat per igual faixa i amb escupidors de pedra. Cos
mitjà: Portal finestra central amb balcó de ferro forjat flanquejat per
dos parells de finestres amb ampit motllurat de marès i faixes
ornamentals. Cos superior: Separat del cos mitjà per una línia
d'imposta. Quatre finestrons d'ull de bou. Torre rematada amb
obertures conopials.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0420

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:
Sa Fira, 4
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cas Coix
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

Casa urbana organitzada en tres alçàries: planta baixa, pis i porxo.
La planta baixa, actualment destinada a usos comercials, ha perdut
el seu aspecte originari. En el primer pis es van alternant dues
finestres amb dues finestres balconeres, una d’elles completada per
un balcó amb barana de ferro forjat senzilla. El porxo es defineix per
quatre obertures, tres finestrons i una finestra. El parament usat al
primer pis i al porxo és un referit amb faixes d’un color més clar per
assenyalar els emmarcaments dels vans i la línia d’imposta que
separa el pis del porxo. Cal esmentar la presència d’unes rajoletes
amb motius florals que envolten les obertures del primer pis. La
façana apareix rematada per una cornisa motllurada i la coberta és
de teula àrab.

OBSERVACIONS
Aquest edifici allotjava l'antic cafè de Cas Coix i el Teatre Recreatiu, construïts per Gabriel Tomàs Joan, el
qual havia emigrat a Buenos Aires l'any 1858.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1179

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:
Sa Fira, 5
POLIGON:
8144

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
22

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_1180

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:
Sa Fira, 9
POLIGON:
8144

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_1181

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:
Sa Fira, 13
POLIGON:
8144

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
18

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_0422

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:
Sa Fira, 14
POLIGON:
08133

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
06

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Posada de ca s'Hereu
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

Casa urbana configurada per planta baixa i primer pis. A la planta
baixa, trobam al centre, el portal principal amb arc de mig punt i
dovelles, emmarcat per un requadre de peces de marès, que també
engloba la finestra central del primer pis. A cada costat s’obrin unes
finestres rectangulars amb petita barana de ferro, a cada costat hi
ha una altra obertura, una correspon a la cotxeria (arc rebaixat amb
dovelles i emmarcat per un requadre), a l’altre costat hi ha un portal
allindanat (damunt hi ha una baula de ferro) i una petita finestra
abotzinada amb reixes de ferro. A la dovella central del portal
d’accés principal trobam l’Escut del Cor de Jesús. Al primer pis
trobam cinc finestres rectangulars amb fiola simple i emmarcades
per peces de marès. La separació entre planta baixa i pis no està
marcada. Cornisa simple i bigues. Consta de celler.

OBSERVACIONS
El solar d'aquesta casa ocupa una superfície de 1250 metres quadrats, de la qual aproximadament la meitat
correspon a jardí, hort i pati. El 1862 n'era propietari Francesc Cardell Parets, propietari de la finca d'es Pujol.
Cal esmentar la placa amb el Cor de Jesús situada a la dovella central del portal principal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0426

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:
Sa Fira, 15
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

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 urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. A la planta
baixa, un portal principal amb arc de mig punt que amb el temps fou
modificat. A cada costat, es troba una finestra balconera. Al pis
principal, un antic balcó, que sembla original, amb finestra balconera,
igualment flanquejada per una finestra a cada costat. Al porxo, tres
finestres més petites col·locades simètricament. Per baix d’elles hi
ha una cornisa de marès que abraça tota la façana. La canal que
recull l’aigua de la teulada, corre a l’exterior en els dos nivells
superiors, i interiorment en el nivell inferior, per a tornar a sortir a
l’exterior al desembocar sobre la voravia.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0425

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:
Sa Fira, 16
POLIGON:
08133

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
07

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Posada de Son Ramis
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

Casa urbana configurada per planta baixa i primer pis. A la planta
baixa, portal amb arc de mig punt emmarcat per un requadre de
peces de marès. A un costat del portal hi ha una finestra. El sòcol
està pintat de color negre. Al primer pis hi ha dues finestres amb
fiola simple i emmarcades per peces de marès. No està marcada la
separació entre la part baixa i el primer pis. Cornisa senzilla i bigues.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
A mitjan segle XIX, era de Bartomeu Ramis Clar, propietari de Son Ramis.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0424

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:
Sa Fira, 24
POLIGON:
08136

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
03

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Garreta
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

Casa urbana configurada per planta baixa, primer pis i porxo. La
planta baixa presenta un portal amb arc de mig punt i dovelles,
emmarcat per un requadre de peces de marès (qualcunes
sobresurten del requadre). Portal de fusta amb ornamentació a base
de claus de ferro, i a la part inferior làmina de ferro. Una altra
obertura correspon a la cotxeria, que presenta un portal rectangular
però amb els angles arrodonits i emmarcats per peces de marès. Al
primer pis hi trobam tres finestres, una d’elles no està ben centrada i
no té fiola, les altres dues presenten fiola simple i estan
emmarcades per peces de marès. Al porxo també hi ha tres petites
finestres quadrades, la central és més grossa, se situen als llocs
intermedis damunt les finestres del primer pis. La cornisa que dóna
pas a les bigues és normal. Va ésser (segons la propietària) la
primera casa de Llucmajor amb dos pisos.

OBSERVACIONS
La propietària en el moment d'elaboració de la fitxa era Margalida Aulet Servera.
Al segle XIX, pertanyia a Miquel Servera Montserrat, propietari de Son Sampol d'en Garreta.
Segons la propietària va ser la primera casa de Llucmajor amb dos pisos.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0419

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:
Sa Fira, 29
POLIGON:
09148

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
17

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

Casal de dos cossos de façana rectangular. La disposició de les
obertures és simètrica tant en sentit horitzontal com vertical.
Cos inferior: Portal central de mig punt amb dovelles dibuixades.
Portal cotxeria amb arc carpanell. Finestra i celler.
Cos superior: Tres finestres simètriques amb la vertical del casal
amb ampit de terracuita.
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Llindar de pedra del portal principal. Sòcol enlluït i picat.
Façana enlluïda que dibuixa carreus de marès regulars.
Cornisa de marès motllurada i teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0418

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:
Sa Fira, 30
POLIGON:
08136

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
06

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 façana rectangular on les obertures guarden
simetria vertical.
Cos inferior: Portal d'accés amb arc de mig punt dibuixat amb referit
i enlluït. Portal cotxeria de recent obertura. Finestra reformada de
carreus de marès. Cos superior: Tres finestres, dues de elles amb
l'ampit motllurat. Finestra atrompetada de recent obertura.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0447

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:
Sa Font, 4
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Mataró
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
El 1862 era propietat de Pere Antoni Mataró.

Casa urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. Analogia amb
la Residència d’Ancians i amb S’Allapassa. La planta baixa té un
portal d’entrada allindanat i damunt ell hi ha una finestra balconera.
El balcó està suportat per dues senzilles mènsules i al marc de la
finestra balconera segueix una senzilla motllura. A cada costat del
balcó hi trobam una finestra rectangular. El porxo està separat del
pis per una cornisa i ve definit per tres finestres tipus ull de bou amb
motllura i emmarcades en un requadre. L’edifici ve rematat per una
cornisa de pedra.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0443

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:
Sa Font, 7
POLIGON:
07158

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
13

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Tonet
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Arquitectura civil

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XIX-XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casal de tres cossos d'estructura rectangular que fa cantonada amb
el carrer Nou. La façana lateral està molt transformada.
Façana principal (carrer de Sa Font) Cos inferior: Portal central d'arc
deprimit còncau i portal amb llinda a la part dreta. Portal cotxeria
d'arc escarser. Els tres portals tenen llinda i brancals motllurats de
marès a la part superior amb clau de marès. Té celler. Cos mitjà:
Hivernacle de fusta amb decoració geomètrica de dentellons
flanquejat per dues finestres amb ampits motllurats de marès. Cos
superior: Tres finestres de porxo emmarcades de marès.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0442

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:
Sa Font, 9
POLIGON:
07155

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
19

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

Casal que fa cantonada amb el carrer Nou amb tres cossos amb
distribució simètrica de les obertures al carrer Font i asimètrica al
carrer Nou.
Façana principal (carrer Font) Cos inferior: Portal principal amb
llinda i dovelles de marès. Al costat hi ha un antic portal convertit en
mostrador. Xamfrà decorat amb mènsula i portal amb llinda. Cos
mitjà: Finestra de nova obertura. Separa aquesta finestra del balcó
una mena de pilastra feta amb peces de marès que sobresurt de la
resta de la façana. Portal finestra amb llinda amb petit balcó amb
basament motllurat.
Cos superior: Separat del cos mitjà per una línia d'imposta
motllurada de marès. Tres finestres de porxo emmarcades de marès.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1078

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:
Sa Font, 13
POLIGON:
7155

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
17

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_1072

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:
Sa Font, 16
POLIGON:
8144

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
33

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_1071

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:
Sa Font, 18
POLIGON:
8144

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
34

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_0444

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:
Sa Font, 19
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

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

Casa urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. Edifici situat
al cap de cantó entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Sa Font. La
cantonada de l’edifici es abombada i forma el cos més important i
interessant de l’edifici, i que també ve definit per la seva major
alçada. És molt interessant observar les diferents formes que
adopten els buits de la façana i la diferent utilització dels elements
(com és el cas dels buits del cos absolutament central). Les
finestres del porxo també tenen una forma molt original. Cal fer
esment també al remat de l’edifici amb forma de torreta en el cos
central i a mode de barana irregular sobre la cornisa en els cossos
laterals. Referent als elements decoratius, cal tenir present que en
aquest edifici venen definits per la utilització de rajoles, o més bé
trossos de rajoles de tons verdosos, blancs col·locats seguint
formes geomètriques i totalment integrats dins l’arquitectura

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1070

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:
Sa Font, 20
POLIGON:
8144

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_0445

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:
Sa Font, 22
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

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

Casa urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. L’edifici fa
cantonada amb el carrer de Sa Font i el carrer Jaume I. A la planta
baixa hi ha el portal d’entrada i dues finestres, tots tres decorats a
partir d’un frontó corbat amb motllures i a la clau hi trobam una
palmereta. El pis ve separat de la planta baixa i del porxo per una
cornisa, a més hi ha una balustrada sostinguda per mènsules molt
senzilles. Els portals que donen pas al balcó venen definits per una
llinda molt ample decorada amb una flor de lliri oberta al centre i
rematat per un frontó amb decoració vegetal molt esquematitzada.
Les finestres d’aquests pis venen definides per un element inferior
(com una balustrada) on hi tornam trobar la flor de lliri. La part
superior de la finestra està rematada per un frontó irregular amb
decoració vegetal molt esquematitzada (quasi geomètrica).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0441

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:
Sa Font, 23
POLIGON:
08154

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
25

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can'Albertí
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
El 1862 era propietat de Llorenç Cirerol, Albertí.

Edifici de façana rectangular de dos cossos amb una part
retrancada. Les obertures presenten una disposició asimètrica.
Façana principal Cos inferior: Portal d'accés amb arc de mig punt
dovellat emmarcat per carreus regulars de marès. A la dreta dos
portals finestra dovellats. A l'esquerra de la porta d'accés trobam
una capella d'estil neogòtic amb ampit motllurat, arc ogival i damunt
té un gablet rematat amb una creu de ferro forjat. Cos superior:
Portal finestra que dona a un balcó amb arrambador de ferro forjat.
A la dreta hi ha una finestra amb ampit motllurat de marès. Part
retrancada: Cos inferior: Portal d'accés amb llinda i enquadrat amb
referit. A la dreta una finestra amb llinda dovellada.
Cos superior: Damunt el portal hi ha una finestra atrompetada i a
sobre una altra petita finestra. A la dreta hi ha una finestra amb
ampit motllurat i llinda.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0446

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:
Sa Font, 29
POLIGON:
08154

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
22

Interior totalment 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 XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

Casa urbana configurada per planta baixa, pis i porxo. A la planta
baixa hi trobam un portal d’arc de mig punt de marès molt ben
treballat, emmarcat dins un rectangle de marès. A l’esquerra del
portal hi trobam una finestra rectangular i una anella per fermar els
animals. El pis ve definit per dues finestres rectangulars amb fiola i
està separat del porxo per una cornisa. Al porxo hi ha tres finestres
rectangulars i una cornisa de pedra. Cal senyalar que la façana
continua cap a la dreta, amb un altre bloc de planta baixa i pis, on hi
ha situada la portassa.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1086

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:
Sa Font, 29 bis
POLIGON:
8154

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
21

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_0440

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:
Sa Font, 30
POLIGON:
09152

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
13

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 i dues façanes amb un petit xamfrà
semicircular. Els cossos apareixen dividits per una línia d'imposta
dibuixada amb enlluït i pigmentada. Les finestres estan remarcades
amb enlluït i les obertures guarden la simetria tant horitzontalment
com verticalment.
Façana principal Cos inferior: Portal d'accés amb llinda amb els
brancals dibuixats amb enlluït. Està flanquejat per dues finestres
amb ampit de marbre on la llinda i els brancals estan dibuixats
d'enlluït. Sota cada finestra es troba una finestra de celler. Cos
mitjà: Tres portals finestra amb brancals i llinda dibuixades d'enlluït
amb una balconada i amb arrambador de ferro forjat. Cos superior:
Tres finestres emmarcades per una capa d'enlluït pigmentat.

