Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0605

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
29

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
01

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Capocorb Vell

Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-6

LONGITUD
485.089

LATITUD
4361.000

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0586

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Garcies de n'Agustí
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-1-7

LONGITUD
484.571

LATITUD
4375.688

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Son Garcies de n’Agustí la formen els bucs situats a la banda est de
l’antiga possessió de Son Garcies. La mateixa carrera que arriba a
les cases de Son Ferretjans ens portarà a les cases de n’Agustí,
ambdós grups de cases es troben adossats seguint una forma lineal.
Els bucs annexes de Son Garcies de n’Agustí integren l’habitatge
humà i algunes dependències agropecuàries: forn, barraques, païssa
i estables. De forma aïllada, situats al costat d’aquests bucs,
trobam un aljub i una sínia, dues barraques adossades a una antiga
païssa que té accés escalonat, i una torre de molí fariner situada al
costat d’una petita casa de pagès amb un hort i jardí tancat per murs
de pedra.
El buc que constitueix l’habitatge humà té dues altures (planta baixa i
pis superior). La seva façana principal es troba orientada al sud-est i
distribueix les obertures de forma asimètric.

OBSERVACIONS
Les cases de Son Garcies d'en Ferretjans (LLC_505) i de Son Garcies de n'Agustí (LLC_506) es troben annexes però constitueixen dues
propietats diferents. No s'ha pogut veure l'interior de Son Garcies de n'Agustí.
Aquesta casa s'anomenà primer Son Garcia de Sa Torre i està documentada des del 1662.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0658

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
4

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
4

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Verí d'Abaix

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-7-1

LONGITU
479.584

LATITUD
4370.580

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió organitzada en "U" que integra l’habitatge humà
amb capella i les dependències annexes: portassa, estables i
païssa. De forma dispersa, al voltant de la casa principal, es situen
altres instal·lacions agropecuàries: magatzems, una barraca en estat
ruinós, els sestadors i una cisterna. La vivenda té tres altures:
planta baixa, primer pis i porxo. Un torreó presideix la coberta del
porxo. La façana principal de la vivenda, orientada al sud, presenta
una disposició simètrica de les obertures. A la planta baixa s’obri el
portal d’entrada d’arc de mig punt amb dovelles. Una escala
adossada a la façana condueix a un portal allindanat que permet
l’accés al primer pis, aquest ve flanquejat per dues finestres
allindanades. El porxo presenta quatre finestres apaïssades i una
finestra allindanada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0625

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
5

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Verí de Dalt

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITU
482.514

LATITUD
4370.661

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha pogut visitar l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió de caire senyorial disposada linealment, amb
carrera i voravia davanteres. Perpendicularment a la casa es situen
quasi totes les dependències agropecuàries integrades en un mateix
bloc: portasses, estables, païsses, graner, bugaderia amb cossi,
colomer, boval, solls i magatzems. Entorn a la casa, s’ubiquen
disperses altres dependències: un galliner, unes solls de nova
construcció i una barraca. De forma aïllada, a devers 300 metres
de la casa, hi ha altres dependències agropecuàries: els sestadors,
l’après i dues portasses (una antiga i una de nova construcció).
Com a instal·lacions hidràuliques, situades entorn a la casa, trobam:
un aljub i tres cisternes, una d’elles adossada a la façana principal
de l’habitatge. L’habitatge té dues crugies i dues altures: planta
baixa i porxo.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0691

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
6

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
11

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can'aulet Baix

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITU
481.202

LATITUD
4372.392

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No hem vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes tals com la païssa. De forma
aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries tals com un forn i portasses. Com a instal·lació
hidràulica trobam una cisterna aïllada. L’habitatge humà té tres
crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal,
orientada al sud, presenta una disposició simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d’un portal d’arc de mig punt amb llindar,
dovelles i carcanyols, flanquejat per dos finestrons atrompetats. El
porxo presenta una finestra allindanada amb ampit motllurat, situada
a l’eix vertical del portal. La coberta exterior és de dos aiguavessos i
teula àrab. La cornisa és plana. Els paraments de la façana principal
són de marès referit. Els marcs de les obertures i les cadenes
cantoneres de carreus són de marès vist.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0720

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
6

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
46

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Castellet

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
698-7-8

LONGITU
479.918

LATITUD
4372.710

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior de la casa, que està abandonada.

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès en bloc. Integra l’habitatge humà i les dependències
agropecuàries annexes (una portassa, un colomer, la païssa i altres
no reconegudes). De forma aïllada, entorn a la casa, es situen altres
dependències agropecuàries: un forn, solls, sestadors i altres no
reconegudes. Una cisterna es situa al costat de la façana principal
de la casa. L’habitatge té dues altures: planta baixa i porxo. La
façana principal, orientada al sud-est, presenta una disposició
simètrica de les obertures. Al centre de la planta baixa trobam el
portal d’entrada d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols.
Està flanquejat per dos finestrons atrompetats. Al porxo, una
finestra allindanada amb ampit motllurat segueix l’eix vertical del
portal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0680

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
6

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Montes de Dalt

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITU
480.617

LATITUD
4372.371

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, forn i d’altres no
reconegudes. De forma aïllada, al costat de la casa, trobam altres
dependències agropecuàries no reconegudes. Com a instal·lacions
hidràuliques trobam un safareig i un pou aïllats. L’habitatge humà és
una planta baixa amb dues crugies: la primera crugia està destinada
a la vida domèstica i la segona crugia, construïda posteriorment,
alberga la païssa. La façana principal, orientada al sud-est,
presenta una disposició asimètrica de les obertures. Consta d’un
portal d’arc escarser amb llindar situat sobre l’empremta d’un antic
arc de mig punt. Al costat del portal hi ha un finestró quadrangular
situat sobre l’empremta d’un portal allindanat que va ser tapiat. Es
conserva gran part de la teula canalera que travessa la part superior
de la façana diagonalment.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0722

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
15

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ca na Morlana

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
698-8-8

LONGITU
481.437

LATITUD
4373.967

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Inscripció amb la data 1824 sobre la clau del portal d'entrada.

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès disposada en bloc amb dependències agropecuàries
annexes: portasses (una coberta amb volta de canó), un magatzem,
un forn i un galliner. De forma aïllada, al voltant de la casa, trobam
altres dependències agropecuàries: estables, solls, un après, un
colomer i un magatzem. Les instal·lacions hidràuliques són una
bassa situada aproximadament a un km. de la casa i dues cisternes,
una adossada a la façana principal de la vivenda i l’altra aïllada. La
vivenda té dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La
façana principal, orientada al sud-est, presenta una disposició
asimètrica de les obertures. A la planta baixa trobam el portal
d’entrada, és un arc deprimit convex construit sobre l’empremta d’un
arc de mig punt amb dovelles i restes dels carcanyols antics.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0681

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
18

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Tetè

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
698-8-8

LONGITU
482.791

LATITUD
4373.474

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païsses, forn, portassa i
d’altres no reconegudes. De forma aïllada, al voltant de la casa,
trobam altres dependències agropecuàries: solls, sestadors i d’altres
no reconegudes. Com a instal·lacions hidràuliques trobam una
cisterna aïllada i un aljub adossat a una dependència agropecuària
aïllada. L’habitatge humà té dues altures: planta baixa i porxo. I dues
crugies: la primera destinada a la vida domèstica i la segona
destinada a usos agrícoles. La façana principal, orientada al sudoest, presenta una disposició asimètrica de les obertures. La planta
baixa consta de tres portals, el principal és d’arc de mig punt amb
dovelles, els altres dos són allindanats però de dimensions diferents.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0687

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
20

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Monget

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITU
484.726

LATITUD
4372.858

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, forn,
portassa i colomer. De forma aïllada, al costat de la casa, trobam
altres dependències agropecuàries: una soll i portasses. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam un aljub i una cisterna aïllats.
L’habitatge humà es divideix en dos bucs adossats i de diferent
tipologia: El buc més voluminós té dues crugies i dues altures:
planta baixa i porxo. La façana principal, orientada al sud, presenta
una disposició simètrica de les obertures. La planta baixa consta
d’un portal d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols. Al
seu costat trobam un finestró i al nivell del terra hi ha una finestra
quadrangular. El porxo presenta tres finestres allindanades. La
coberta exterior és de dos aiguavessos i teula àrab. La cornisa és
plana.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0628

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
21

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Cardell

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-1

LONGITU
484.305

LATITUD
4372.427

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS
S'ha visitat l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió integrada per diversos volums adossats que
formen una "L", aquests volums són l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: la païssa, l’estable i d’altres
no reconegudes. Entorn a la casa trobam la resta de dependències
agropecuàries, situades de forma aïllada: una portassa, un molí
fariner, un galliner i d’altres no reconegudes. Com a instal·lació
hidràulica hi ha una cisterna.
L’habitatge té dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal,
orientada al sud, presenta una disposició asimètrica de les obertures.
La planta baixa consta d’un portal d’accés d’arc de mig punt amb
llindar, dovelles i carcanyols. Al costat del portal hi ha una finestra
allindanada. El porxo presenta dues finestres allindanades amb ampit
motllurat. La planta baixa està coberta per un parral sostingut per
tres pilars hexagonals, el terra sota el parral està pavimentat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0634

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
43

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Cànoves

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITU
483.750

LATITUD
4372.200

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Cases de possessió amb carrera davantera. Les cases es disposen
en forma de "L" integrant l’habitatge dels senyors, l’habitatge dels
amos i algunes dependències agropecuàries: estables, païssa, un
forn i portasses. Aïlladament, al costat de les cases principals,
trobam altres instal·lacions per a usos agrícola-ramaders: sestadors,
solls, un galliner, una portassa, i una vaqueria, una païssa i estables
dins un mateix buc. Com a instal·lacions hidràuliques situades també
de forma aïllada hi ha dos aljubs i dues cisternes. El buc que integra
les vivendes té dues altures, planta baixa i pis superior, i dues
crugies. La seva façana principal, orientada al sud-est, presenta les
obertures distribuïdes de forma simètrica sobre dos eixos verticals:
A la planta baixa trobam dos portals, el principal és d’arc de mig punt
amb dovelles i carcanyols, l’altre és allindanat, ha estat cegat i al
seu lloc s’ha obert un finestró.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0637

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
52

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Verdigo

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITU
487.280

LATITUD
4364.019

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès disposada en forma de bloc amb carrera i voravia
davanteres. Algunes dependències agropecuàries estan adossades a
la casa (una païssa amb el sòtil esbucat i estables), altres es situen
de forma dispersa, al voltant de la casa (portasses i magatzems,
solls, forn, estables, galliner, colomer i un molí de vent). Com a
instal·lacions hidràuliques trobam un safareig i dues cisternes. La
casa té dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La façana
principal, orientada al nord-est, presenta una disposició asimètrica de
les obertures. El portal d’accés és d’arc de mig punt amb dovelles. A
un costat del portal hi ha una finestró atrompetat. Al porxo, una
finestra allindanada amb ampit motllurat segueix l’eix vertical del
portal. Els paraments de la façana són d’aparell rústic irregular
(pedra i morter) deixant a la vista el marès dels marcs de les
obertures i de les cadenes cantoneres de carreus escairats.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0713

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
8

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
107

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mir d'en Gaspar Mosca

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITU
486.570

LATITUD
4373.349

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i
algunes dependències agropecuàries: l’antiga païssa ubicada dintre
l’habitatge, la cuina feta on hi havia antigament els estables, la
portassa coberta amb volta de canó i un forn construïts recentment.
De forma aïllada, al voltant de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: una barraca de roter, un galliner i un molí d’aigua.
Com a instal·lacions idràuliques situades també de forma aïllada,
trobam: un pou i una cisterna. L’habitatge humà ha sofert importants
reestructuracions interiors. Té dues crugies i dues altures: planta
baixa i porxo. La façana principal, orientada al sud-est, presenta una
disposició asimètrica de les obertures. La planta baixa consta d’un
portal d’arc de mig punt amb llindar i dovelles, flanquejat per bancs
de pedra adossats a la façana, una finestra allindanada i un portal
allindanat que dóna accés a la cuina (antigament establa).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0684

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
8

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Tió

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITU
485.323

LATITUD
4373.393

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
A la clau del portal trobam la data inscrita 1843.
No s'ha pogut veure l'interior.
Hi ha una creu de pedra a l'anguila de la teulada d'una portassa.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma una "L" integrant l’habitatge humà i
les dependències agropecuàries annexes: una païssa, portasses, un
forn i d’altres no reconegudes. De forma aïllada, entorn a la casa,
trobam altres dependències agropecuàries: portasses, solls i d’altres
no reconegudes. Com a instal·lacions hidràuliques trobam un aljub
aïllat i una cisterna adossada a un cantó de la façana principal de
l’habitatge.
L’habitatge humà té tres crugies (la tercera es va afegir
posteriorment) i dues altures: planta baixa i porxo. La façana
principal, orientada al sud-est, presenta una disposició asimètrica de
les obertures. La planta baixa consta de dos portals, el principal és
d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols, i el secundari és
allindanat. Intercalats entre els portals trobam dos finestrons
atrompetats i una finestra allindanada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0673

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
8

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
9

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Velardell

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITU
485.290

LATITUD
4373.309

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Sobre el portal de l'edificació més antiga es llegeix la data 1845.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma una "L" integrant una sèrie de bucs
adossats. Aquests bucs són: l’habitatge dels senyors, l’habitatge
dels amos i les dependències agropecuàries annexes com per
exemple la païssa i una portassa. De forma aïllada, al costat de la
casa, trobam altres dependències agropecuàries: solls, portasses,
un galliner i un colomer. Com a instal·lacions hidràuliques trobam un
aljub, un pou i una cisterna, aïllats. El buc que alberga l’habitatge
dels senyors és el més voluminós. Té dues crugies i tres altures:
planta baixa, primer pis i porxo. De la teulada sobresurt una torreta.
La façana principal, orientada al sud-est, presenta una disposició
simètrica de les obertures sobre tres eixos verticals. La planta baixa
consta d’un portal d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i
carcanyols, al seu costat hi ha una finestra allindanada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0623

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
115

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Vista Alegre

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITU
487.700

LATITUD
4374.517

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió integrada per una sèrie de bucs adossats que
formen un bloc amb clastra interior. Aquests bucs són l’habitatge
(amb una zona per als amos i una altra per als senyors) i les
dependències agropecuàries annexes: magatzems, solls, sestadors,
portasses, estables i un forn. De forma aïllada, al costat del volum
principal, es situen unes solls. Com a instal·lacions hidràuliques
trobam un aljub enmig de la clastra i dues cisternes front a la façana
principal de l’habitatge. L’habitatge té dues altures: planta baixa i
primer pis. La façana principal, orientada al sud, presenta una
disposició asimètrica de les obertures. La planta baixa consta de dos
portals d’entrada, un és d’arc de mig punt i l’altre allindanat.
Intercalades entre els portals hi ha tres finestres allindanades. El
primer pis presenta cinc finestres amb ampit motllurat.

OBSERVACIONS
En el moment de realitzar aquesta fitxa la casa es trobava en obres de reestructuració i rehabilitació interiors.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0697

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
178

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Na Botila

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITU
486.280

LATITUD
4374.093

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
La façana principal està a la carretera de s'Aranjassa (C-717).
Antigament era un hostal.
No hem vist l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: portasses, un forn, solls i un
galliner. L’habitatge humà té una crugia i dues altures: planta baixa i
porxo. La façana principal, orientada al sud-oest, presenta una
disposició simètrica de les obertures sobre un únic eix vertical. La
planta baixa consta d’un portal d’arc de mig punt amb dovelles i
carcanyols. El porxo presenta una finestra allindanada amb ampit
motllurat. La coberta exterior és d’un aiguavés i teula àrab. La
cornisa és plana. Els paraments de la façana principal estan referits.
Els marcs de les obertures i les cadenes cantoneres de carreus
escairats són de marès vist. La façana posterior de la casa consta
d’un portal d’arc carpanell tapiat amb columnes als brancals i dues
finestres allindanades al porxo, una d’elles també tapiada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0676

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
187

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Salpeta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
698-8-7

LONGITU
484.034

LATITUD
4375.447

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Antigament era un hostal.
No s'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una "U" integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables i solls. De
forma aïllada, front a la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: un forn i una portassa. Com a instal·lació hidràulica
trobam una cisterna situada de forma aïllada a la part posterior de la
casa. L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i
porxo. La façana principal, orientada al sud-est, presenta una
disposició asimètrica de les obertures. La planta baixa consta d’un
portal d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols, flanquejat per
dos finestrons atrompetats i una finestra allindanada situada a una
alçada inferior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0695

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
187

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

S'Hostalet Vell

Erosió; Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-1-7

LONGITU
484.372

LATITUD
4375.315

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès disposada linealment amb carrera davantera. Integra
l’habitatge humà i les dependències agropecuàries annexes: païssa i
estables. De forma aïllada, al voltant de la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: una era, una barraca, una païssa i
estables.
Com a instal·lació hidràulica trobam un aljub aïllat. L’habitatge humà
es presenta en estat de ruïna. Té dues altures: planta baixa i porxo.
La façana principal, orientada al sud-oest, consta d’un portal d’arc de
mig punt amb dovelles i carcanyols. Resten algunes obertures com
a empremta dels antics permòdols. Hi ha un pedrís adossat al llarg
de la part baixa de la façana. A l’interior de l’habitatge un arc
escarser separa les dues crugies.

OBSERVACIONS
Antigament era un hostal. Actualment està abandonada. L'arc del portal principal duu inscrita la data de 1797. S'ha vist l'interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0585

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
188

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Garcies d'en Ferretjans

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-1-7

LONGITUD
484.571

LATITUD
4375.688

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Les cases de possessió de Son Garcies d’en Ferretjans es disposen
linealment en bucs adossats davant de la carrera. Aquests bucs
integren l’habitatge humà, la torre de defensa i algunes dependències
agropecuàries: un forn, estables i païssa, graners amb volta de
canó, una portassa, un colomer i una barraca de carro. Aïlladament,
al costat del bloc principal de cases, trobam altres instal·lacions
agrícola-ramaderes: uns estables amb un galliner, uns sestadors i
unes solls. Com a instal·lacions per bastir d’aigua la possessió hi ha
una cisterna adossada a la façana principal de la vivenda i un aljub
situat de forma aïllada. La torre de defensa és de planta quadrada i
té dues altures. A la planta baixa hi ha un dormitori amb volta de
canó; al pis superior trobam una cambra també amb volta de canó,
una finestra d’estil gòtic i una escala de caragol que puja al terrat.

OBSERVACIONS
Les cases de Son Garcies d'en Ferretjans (LLC_505) i de Son Garcies de n'Agustí (LLC_506) es troben annexes però constitueixen dues
propietats diferents.
S'ha vist l'interior i l'exterior de Son Garcies d'en Ferretjans.
Hi ha una finestra de tipus gòtic a l'interior del pis superior de la torre, amb la data de 1582, una inscripció i cercles a l'emmarcament.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0607

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:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Cabana

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-2-7

LONGITU
487.932

LATITUD
4375.452

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
De l'interior s'ha pogut veure l'entrada i la cuina.
Hi ha jaciments arqueològics dintre dels seus terrenys.

DESCRIPCIÓ
Cases de possessió disposades formant un bloc, s’arriba a elles a
través de la carrera. El bloc integra l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, galliner, sestadors,
graner, portassa, magatzem, forn i bovals. Aïlladament i al costat
del bloc principal s’ubiquen una era, unes solls, dues cisternes i un
aljub. La casa principal presenta dos aiguavessos i dues crugies, i
està organitzada en dues altures, planta baixa i pis superior. La
façana principal, orientada al sud, disposa les obertures
asimètricament: A la planta baixa s’obri un portal d’arc de mig punt
amb dovelles i carcanyols, flanquejat per dues finestres
allindanades, a la dreta, i una finestra i una escala adossada a la
façana que puja al pis superior, a l’esquerra.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0647

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
11

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
239

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Galdent

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITU
489.962

LATITUD
4373.311

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Documentada com a alqueria en el Llibre del Repartiment (segle XIII).
Hi ha un rellotge de sol a la façana sud-est.
No s'ha vist l'interior.
Té celler amb volta de canó.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió disposada en forma de "L". De forma aïllada, al
voltant de la casa, trobam les dependències agropecuàries: els
estables, les solls i el forn; i les instal·lacions hidràuliques: una
cisterna i un aljub. La casa té una crugia i dues altures: planta baixa i
primer pis; i presenta dues façanes destacades. La façana orientada
al sud-oest consta, a la planta baixa, d’un portal allindanat i tres
finestrons atrompetats i, al primer pis, de dues finestres
allindanades amb ampit motllurat, una porta balconera allindanada
amb balcó tancat per barana de ferro forjat i una finestra balconera
amb una forma d’arc conopial a la llinda i ampit motllurat. La façana
orientada al sud-est consta, a la planta baixa, d’un portal d’arc
escarser i una finestra balconera allindanada i, al primer pis, d’una
porta balconera allindanada amb balcó tancat per barana de ferro
forjat i una finestra allindanada amb ampit motllurat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0629

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
11

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
391

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Marió

Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITU
490.983

LATITUD
4373.068

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una "L" integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, portassa i forn. De
forma aïllada, entorn a la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: portasses i solls. Com a instal·lacions hidràuliques
trobam dues cisternes situades front a la façana principal de
l’habitatge. L’habitatge té dues crugies i dues altures: planta baixa i
porxo. La façana principal, orientada al sud-est, presenta una
disposició simètrica de les obertures sobre tres eixos verticals. La
planta baixa consta d’un portal allindanat amb llindar i carcanyols,
flanquejat per dos finestrons atrompetats. El porxo presenta tres
finestres allindanades amb ampit motllurat. La coberta exterior és
de dos aiguavessos i teula àrab. La cornisa és motllurada.

OBSERVACIONS
Aquesta possessió està documentada des de 1332.
No s'ha visitat l'interior.
Hi ha un escut sobre el portal d'entrada a la casa i un rellotge de sol a la façana principal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0702

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
12

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
543

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Monjo

Obres privades; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-1

LONGITU
490.031

LATITUD
4372.328

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que integra, de forma lineal, l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, portassa i colomer.
De forma aïllada, separades de la casa per la carrera, trobam altres
dependències agropecuàries: una vaqueria de nova construcció,
solls, dos galliners i un forn. Com a instal·lacions hidràuliques
trobam: una cisterna, situada a l’interior de l’habitatge, i un aljub
cobert amb volta de canó, aïllat a devers 150 metres de la casa.
L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo.
La façana principal, orientada al sud, presenta una disposició
asimètrica de les obertures. La planta baixa consta de dos portals, el
principal és d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols, i el
secundari és allindanat i dóna accés al magatzem.

OBSERVACIONS
No hem vist l'interior. Antigament era de la família de Maria Antònia Salvà. Documentada el 1685.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0631

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
12

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
659

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Biniferri

Obres privades; Feines agrícoles; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITU
490.522

LATITUD
4372.750

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió articulada en forma de "U" amb carrera i voravia
davanteres. Integra l’habitatge humà i les següents dependències
gropecuàries: païsses, sestadors, portasses, un forn i altres d’ús
indeterminat. De forma aïllada entorn al bloc principal de cases es
situen altres dependències per a usos agrícola-ramaders: solls, una
portassa i un molí de vent fariner. Com a instal·lacions hidràuliques
ubicades també de forma aïllada trobam un aljub i cisternes.
L’habitatge humà té dues altures, planta baixa i pis superior. La seva
façana principal, orientada al sud-est, distribueix les obertures
simètricament: Al centre de la planta baixa s’obri el portal d’entrada,
que és d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols, a un costat del
portal es situa una finestra allindanada amb ampit motllurat. Al pis
superior trobam una finestra balconera flanquejada per dues
finestres, totes tres allindanades i amb ampit motllurat.

OBSERVACIONS
Possessió documentada des del 1232.
S'ha vist l'interior de la casa.
La documentació diu que tenia torre de defensa.
Hi ha dos rellotges de sol, un a la païssa lateral i un altre a la façana principal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0724

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
13

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
50

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Casesnoves Vell

Obres privades; Erosió; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
492.418

LATITUD
4374.066

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i
algunes dependències agropecuàries annexes: un forn, païssa i
estables, solls, un colomer, sestadors i un antic llatzaret actualment
reestructurat per a altres usos. De forma aïllada, al voltant de la
casa, es situen una sèrie de portasses (una d’elles amb un cossi a
l’interior). Les instal·lacions hidràuliques són un aljub, situat front a la
façana principal de l’habitatge, i dues cisternes, adossades a altres
façanes. L’habitatge humà té tres altures: planta baixa, primer pis i
porxo. La façana principal, orientada al sud, presenta una disposició
simètrica de les obertures. A la planta baixa trobam el portal
d’entrada d’arc de mig punt amb dovelles, carcanyols i llindar,
flanquejat per un finestró atrompetat i per un portal allindanat.

OBSERVACIONS
Documentada des del segle XVI.
Escut esculpit en pedra al cos de l'aljub i inicials JP del propietari Joan Pericas gravades al ferro de l'aljub.
Vist l'interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0667

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
14

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
1

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Grau

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-3-7

LONGITU
494.737

LATITUD
4375.300

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que integra, de forma lineal, l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: dos forns, solls i portasses.
De forma aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries de construcció recent: magatzems, portasses, solls i
galliner. Com a instal·lacions hidràuliques trobam una cisterna
situada a la carrera, front a l’habitatge, i un pou situat a la zona de
les dependències agropecuàries aïllades. L’habitatge humà té una
crugia i dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal,
orientada a l’est, presenta una disposició simètrica de les obertures.
La planta baixa consta d’un portal d’arc de mig punt amb dovelles i
carcanyols, flanquejat per dues finestres allindanades. El porxo
presenta una finestra allindanada amb ampit motllurat, situada a l’eix
vertical del portal, i tres respiralls amb forma quadrangular.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Dues creus de pedra, una damunt el fumeral de la teulada i l'altra sobre el portal del buc que alberga la cuina.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0664

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
14

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
184

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

S'Aresteta

Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITU
493.568

LATITUD
4373.905

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS
Rellotge de sol a la façana principal, amb la data de 1842.
Possessió documentada al segle XV.

DESCRIPCIÓ
Cases de possessió en estat ruinós, a les quals s’accedeix a través
de la carrera, ara en desús. La majoria dels bucs es disposen
adossats i en forma de "L", integrant l’habitatge, les dependències
agropecuàries (un colomer, un forn, les solls i els estables) i altres
dependències irreconegudes a causa del seu estat ruinós. A devers
300 metres de les cases principals hi ha una caseta de caçadors
actualment reconstruïda i en bon estat, amb un aljub devora. El buc
usat antigament com habitatge té dues altures, planta baixa i pis
superior. La seva façana principal, orientada al sud, presenta un
esquema simètric de les obertures que segueixen tres eixos
verticals: A la planta baixa trobam un portal central d’arc de mig punt
amb dovelles i carcanyols, flanquejat per dos finestrons
atrompetats.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0626

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
14

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
234

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

S'Aresta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITU
494.282

LATITUD
4374.278

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que disposa de forma lineal una sèrie de bucs
adossats, aquests bucs són: l’habitatge humà, la païssa, els
estables i d’altres dependències agropecuàries no reconegudes. De
forma aïllada, front a la casa i separades per la carrera, trobam el
forn, les solls i d’altres dependències agropecuàries no
reconegudes. Com a instal·lacions hidràuliques trobam una cisterna
al costat de l’habitatge. L’habitatge té dues altures: planta baixa i
porxo. La façana principal, orientada al sud, presenta una disposició
asimètrica de les obertures. La planta baixa consta de dos portals, el
principal és d’arc de mig punt amb llindar i dovelles, l’altre és
allindanat; flanquejant els portals hi ha una finestra allindanada amb
ampit motllurat i dues finestres atrompetades. El porxo presenta
dues finestres balconeres, dues finestres allindanades amb ampit
motllurat i una finestra atrompetada.

OBSERVACIONS
Trobam un rellotge de sol de l'any 1788 a un cantó del terrat de la façana principal.
Aquesta possessió està documentada al segle XV, quan fou dividida en diverses propietats rústiques.
No s'ha pogut visitar l'interior de l'immoble.

