Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0659

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:
40-41

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Montserrat

Erosió; Feines agrícoles; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITU
494.151

LATITUD
4373.498

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Possessió documentada des del segle XIV.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió disposada en "L" que integra l’habitatge humà i
les dependències agropecuàries annexes (portassa, celler en desús i
sense bótes de vi, cups en desús que conserven la premsa, païssa,
estables i forn). De forma aïllada trobam altres dependències
agropecuàries: les solls i els sestadors. Com a instal·lacions
hidrùliques trobam un aljub, un pou, i una cisterna adossada 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,
presenta una disposició simètrica de les obertures sobre tres eixos
verticals. La planta baixa consta d’un portal d’entrada d’arc de mig
punt amb llindar, dovelles i carcanyols, flanquejat per dos finestrons
atrompetats. El porxo presenta tres finestres allindanades, dues
d’elles amb ampit motllurat i l’altra amb l’ampit mutilat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0652

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:
5

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Binilegant Vell

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-4-8

LONGITU
495.734

LATITUD
4374.779

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès i dependències agropecuàries annexes (la païssa,
dues portasses, el celler amb cups, i un forn) disposats linealment.
La carrera separa la casa de la resta de dependències
agropecuàries: un forn, una cisterna, una portassa i estables dins un
mateix bloc, una vaqueria, sestadors, solls i un molí de vent fariner
disposats de forma aïllada. L’habitatge té 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’entrada d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols.
Al seu costat trobam un finestró quadrat. El porxo presenta una
finestra allindanada amb ampit motllurat situada a l’eix vertical del
portal. El buc annex que té la mateixa alçada que l’habitatge i alberga
la païssa, presenta un portal allindanat i quatre finestrons disposats
asimètricament.

OBSERVACIONS
Documentada en el segle XIV.
Visitat només l'exterior de les cases i el celler i el cup.
Dividida en dues propietats; una d'elles, el celler i el cup, és del mateix propietari que Binilegant Nou.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0678

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:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Cerdà

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-4-8

LONGITU
495.525

LATITUD
4374.621

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
El rellotge de sol s'ubica a la façana principal.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: forn, estables i païssa. De
forma aïllada, entorn a la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: un molí de vent fariner i una era. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam un aljub i una cisterna aïllats.
L’habitatge humà ha estat reestructurat afegint-se una sèrie de
cossos a la part posterior, el resultat és un conjunt de cossos
adossats de diferent volum i alçada. El primer cos és una planta
baixa, la seva façana principal està orientada al sud i presenta un
portal d’arc carpanell amb llindar; una teula canalera travessa la
façana horitzontalment sobre el portal. Una escala exterior
adossada a la façana lateral dóna accés a un terrat i comunica amb
el segon volum, el qual presenta dos finestrons simètrics i un portal
allindanat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0701

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:
15

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
1

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Pere Pons

Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-4-8

LONGITU
495.288

LATITUD
4374.415

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que integra, de forma lineal, l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables i forn. De
forma aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: sestadors i solls. Com a instal·lació hidràulica trobam
una cisterna adossada a la façana principal de l’habitatge.
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 d’un portal
d’entrada d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols,
flanquejat per dos finestrons atrompetats. Dos portals allindanats
amb llindar i una portassa d’arc escarser donen accés a les
dependències agropecuàries annexes a l’habitatge. El porxo presenta
dues finestres allindanades amb ampit motllurat, situades a diferent
alçada,.

OBSERVACIONS
Sobre el portal principal hi ha la inscripció 1606 i a un costat de la façana una altra que diu 1812.
S'ha vist l'interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0609

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:
15

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
109

L'edificació ha estat rehabilitada, reestructurada i
restaurada al final del segle XX.

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Binificat

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-4-8

LONGITU
495.583

LATITUD
4373.381

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila

Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Possessió de caire senyorial constituïda per diversos bucs adossats
que configuren un bloc fortificat amb clastra interior.
Al davant de la façana principal del bloc es disposen la carrera i la
voravia empedrada. El bloc integra l’habitatge humà (amb capella
interior) i una torre de defensa (amb forma quadrada i que conserva
elements gòtics). Actualment Binificat no posseeix dependències
agrícola-ramaderes ja que les que es trobaven integrades en el bloc
les han fet desaparèixer per ampliar l’espai de l’habitatge i de la
clastra.
La clastra ha estat molt reformada però s’han conservat com a
elements antics, al seu interior, una cisterna, un pou i una filera
d’arcades decoratives. La façana exterior del bloc es troba
orientada al sud, es divideix en dues altures i segueix una certa
simetria en la distribució de les obertures.

OBSERVACIONS
Possessió documentada el 1370.
Hi ha un rellotge de sol a la façana principal exterior de la clastra, del 1771.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0688

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:
15

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
5

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Gener

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-4-8

LONGITU
496.054

LATITUD
4374.774

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Documentada el 1368.
S'ha vist l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès en forma de "L". Integra l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: la païssa, els estables, una
portassa i un forn. De forma aïllada, front a la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: solls i galliner. Com a instal·lació
hidràulica trobam un pou aïllat i una cisterna adossada a la façana
lateral de l’habitatge. 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 d’un portal d’entrada d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i
carcanyols, flanquejat per un finestró atrompetat i portals allindanats
que dónen accés a les dependències agropecuàries annexes. El
porxo presenta una finestra allindanada amb ampit motllurat, situada
a l’eix vertical del portal principal, i un finestró quadrangular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0640

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:
15

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
53

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Pons

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITU
494.533

LATITUD
4373.632

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió de caire senyorial constituïda per diversos bucs
adossats que configuren, en planta, un bloc amb clastra interior.
Al davant de la façana principal del bloc es disposen la carrera i la
voravia empedrada. El bloc es divideix en dues zones, a la zona est
es situen la majoria de dependències agropecuàries, a la zona oest
es situen l’habitatge humà i altres dependències. Les dependències
agropecuàries de la banda est són: estables, sestadors, un molí de
sang tancat dins una cambra i que conserva encara els aparells per
fer-lo funcionar, i excepcionalment es troba una antiga capella que
durant molts anys ha estat usada com a païssa i actualment s’usa
com a magatzem amb projectes de recuperar-la com a capella; com
a signes de l’existència d’aquesta capella només s’han conservat el
portal i la creu de pedra situada sobre la clau de la llinda.

OBSERVACIONS
Possessió documentada el 1578. Rellotge de sol al costat de la façana principal, del 1848. S'ha vist l'interior. Inscripcions 1672 a la creu del
portal de la capella i 1901 a la volta de canó de la cotxeria.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0644

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:
15

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Bonaventura

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

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-4-7

LONGITU
495.635

LATITUD
4375.206

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb bucs annexos disposats linealment.
Aquests bucs són: l’habitatge dels senyors amb capella, l’habitatge
dels amos i algunes dependències agropecuàries: solls i estables.
De forma aïllada, al costat de la casa, es situen altres dependències
agropecuàries: païssa, cups, sestadors, solls i estables. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam: un aljub i una cisterna situats
entorn a la casa. A devers 500 metres de la casa hi ha una zona
amb dues barraques de carboner (una d’elles en runes), un forn,
unes sitges i un pou. La casa 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
tres portals allindanats amb llindar i situats a nivell més elevat del
terra, per la qual cosa cada un té els seus corresponents escalons
per accedir-hi.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior de la casa dels amos.
Son Bonaventura juntament amb Son Ponç Verd formaven part antigament d'una mateixa possessió.
Son Bonaventura es troba documentada l'any 1685 com a possessió ja escindida de Son Ponç Verd.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0715

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:

POLIGON:
17

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
40

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Mina Vella

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITU
495.825

LATITUD
4372.312

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió de caire senyorial que disposa, en forma de "U",
una sèrie de bucs adossats. Aquests bucs són: l’habitatge dels
senyors, l’habitatge dels amos, la capella i algunes dependències
agropecuàries (tres quarteres, dos forns, rentadors, estables, una
formatgera, una garrovera, una salera i una cotxera). De forma
aïllada, a la part posterior de la casa, es situen altres dependències
agropecuàries: sestadors, solls, una païssa, bovals, un galliner i un
colomer. Dins els terrenys de la possesió, allunyats de la casa
principal, trobam una casa pel pastor i diverses instal·lacions
hidràuliques: un aljub, una cisterna, una sínia, alguns safareigs i
dues eres. El volum principal de la casa de possessió correspon a
l’habitatge dels senyors i l’integren tres bucs.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Documentada l'any 1232 com a rafal àrab. Posseeix una biblioteca cervantina, especialitzada en la figura del Quixot, única en el món, creada
a principis del segle XX. Hi ha tres escuts ubicats a l'immoble principal: un representa a les dues famílies actualment propietàries, l'altre les
armes de Llucmajor i el darrer a la família Bordoy. Segons el propietari, la torre era una antiga torre de vigilància.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0723

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:
18

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
16

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cases Velles de Pèrola

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITU
496.408

LATITUD
4371.924

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès integrada per una sèrie de bucs adossats que formen
una "U", aquests bucs són: l’habitatge humà i algunes dependències
agropecuàries annexes: solls, païssa, estables, forn, vaqueria,
portasses, galliner, colomer i graner. Com a instal·lacions
hidràuliques trobam: una cisterna adossada a la vivenda i un pou
situat de forma aïllada. L’habitatge humà té dues altures: planta
baixa i porxo. La façana principal, orientada al nord-est, presenta una
disposició asimètrica de les obertures. A la planta baixa trobam el
portal d’entrada d’arc de mig punt amb dovelles i llindar, flanquejat
per l’empremta d’una finestra allindanada que va ser cegada i per un
finestró atrompetat. El porxo presenta només una finestra
allindanada amb ampit. Cal destacar la teula canalera que travessa
la façana horitzontalment sobre la finestra del porxo.

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Creu de pedra sobre la teulada d'una de les dependències annexes. Documentada el 1232. El 1995 deriven de segregacions de la primitiva
possessió de Pèrola les propietats rústiques denominades ses Cases Velles de Pèrola i ses Cases Noves de Pèrola.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0641

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:
18

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Fullana

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITU
495.222

LATITUD
4371.017

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra, formant una "L" , l’habitatge humà i
les dependències agropecuàries annexes: una portassa coberta amb
volta de canó, un forn, un celler i cups. De forma aïllada, entorn a la
casa, trobam altres dependències agropecuàries: tres barraques de
bestiar, un galliner, un molí de vent fariner, uns sestadors construïts
recentment i una era. Com a instal·lacions hidràuliques trobam: una
cisterna i dos aljubs, un d’ells amb dos colls ja que abasteix la casa
catalogada i la casa annexa a aquesta. L’habitatge té 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, dovelles i
carcanyols, flanquejat per un finestró atrompetat i una finestra
allindanada amb ampit motllurat. Al costat del portal hi ha un pedrís
adossat a la façana.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Dividida en dues propietats.
Documentada al 1461.
Hi ha un rellotge de sol a un cantó de la façana principal, documentat al segle XIX.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0633

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:
18

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
32

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Frígola

Feines agrícoles; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITU
496.468

LATITUD
4371.489

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Les cases principals de Son Frígola es disposen en forma de "U" al
voltant d’una clastra. La "U" la integren l’habitatge dels amos (amb
capella interior), l’habitatge dels senyors i les dependències
agropecuàries annexes a l’habitatge dels senyors (sestadors,
estables i portassa). Les vivendes dels amos i dels senyors es
troben separades en volums diferents però aquests estan adossats
exteriorment formant un angle de 90º i s’intercomuniquen a
l’interior. Al voltant de les cases principals i de forma aïllada es
disposen la resta de instal·lacions agrícola-ramaderes de la
possessió: unes solls en runes, un graner, una vaqueria, una païssa,
una portassa i un molí de vent actualment en desús i del que només
es conserva la torre. A totes aquestes construccions s’accedeix a
través de la carrera que travessa la possessió.

OBSERVACIONS
Sols s'ha pogut veure l'exterior. La possessió de Son Frígola es troba documentada des del 1461, quan la comprà el primer Frígola que ha
donat nom a la possessió fins a l'actualitat. El 1685, Son Frígola es fraccionà en sis propietats rústiques. Hi ha un rellotge de sol al centre
de la façana principal de la casa dels senyors.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0711

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:
18

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
39

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Frigoleta de Can Tem
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITU
495.974

LATITUD
4371.333

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa i portassa. De forma
aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: solls, un colomer, i una barraca de bestiar en runes.
Com a instal·lacions hidràuliques trobam: una cisterna adossada a la
façana lateral de l’habitatge i un safareig devora l’hort. Al costat de
la casa hi ha un hort tancat per parets, pilars de marès i reixes de
ferro forjat, d’estil noucentesc. L’habitatge humà té dues crugies i
dues altures: planta baixa i primer pis. La façana principal, orientada
al sud-oest, presenta una disposició simètrica de les obertures sobre
tres eixos verticals. La planta baixa consta d’un portal allindanat
flanquejat per un finestró atrompetat i una finestra allindanada amb
ampit. El primer pis presenta una porta balconera i allindanada amb
balcó, flanquejada per dues finestres allindanades amb ampit.

OBSERVACIONS
Establit de Son Frígola, que el 1685 es va dividir en sis propietats rústiques.
S'ha vist l'interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0694

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:
18

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
9

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Fullana des Pou

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

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITU
495.703

LATITUD
4371.370

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès disposada linealment amb carrera davantera. Integra
l’habitatge humà i les dependències agropecuàries annexes: forn,
galliner, vaqueria, sestadors, estables, païssa i portasses. De forma
aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: solls i un molí de vent. Com a instal·lació hidràulica
trobam un pou aïllat. 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 d’un portal d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i
carcanyols, flanquejat per una finestra allindanada i un finestró
atrompetat. Al costat del portal hi ha un pedrís adossat a la façana.
El porxo presenta tres finestres allindanades, una d’elles és més
grossa que les altres i té ampit.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior. Actualment es troba en estat d'abandonament. Documentada el 1461 quan encra formava part del llogaret de Son Fullana.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0708

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:
19

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
556

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Gabriela d'en Tem

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-2

LONGITU
495.919

LATITUD
4368.467

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma una "U" integrant l’habitatge humà i
les dependències agropecuàries annexes: païssa i estables, part
dels estables han estat convertits en portassa. De forma aïllada, al
costat de la casa, trobam altres dependències agropecuàries: una
era i els sestadors (compartits amb les altres cases del llogaret),
solls quasi en runes (compartides amb Son Gabriela d’en Sebastià) i
una portassa que abans servia com a boval. Com a instal·lacions
hidràuliques trobam: una cisterna a l’interior de l’habitatge humà, un
aljub i una cisterna, allunyats de la casa i compartits amb les altres
cases del llogaret. L’habitatge humà té dues crugies i dues altures:
planta baixa (destinada antigament als amos) i porxo (destinat
antigament als senyors).

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior. Forma part del llogaret de Son Gabriela. Rellotge de sol al cantó d'una portassa. Està adossada a les cases de Son
Gabriela d'en Sebastià i de Son Gabrieleta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0709

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:
19

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
559

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Gabrieleta

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-2

LONGITU
495.935

LATITUD
4368.471

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
És la casa més antiga del llogaret de Son Gabriela.
No s'ha vist l'interior.
Està adossada a Son Gabriela d'en Tem.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa i estables. De forma
aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: una era i els sestadors (compartits amb les altres
cases del llogaret), solls, un colomer i un boval. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam un aljub i una cisterna (compartits
amb les altres cases del llogaret). L’habitatge humà 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’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols,
flanquejat per un finestró atrompetat i per una finestra d’arc escarser
amb ampit, de construcció posterior. El porxo presenta dues
finestres allindanades. La coberta exterior és de dos aiguavessos i
teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0721

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:
19

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
592

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mas

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-2

LONGITU
495.585

LATITUD
4368.043

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès en bloc. Integra l’habitatge humà i algunes
dependències agropecuàries annexes, la majoria de les
dependències es troben sense ús o l’han canviat. Les dependències
agropecuàries són: un colomer, solls, bovals, una portassa, una
barraca de bestiar amb coberta de doble vessant, païssa i estables.
Adossada a la façana principal de la casa hi ha una cisterna que
primitivament fou un cup de vi. Una altra cisterna i un aljub es
situen de forma aïllada, al costat de la casa. L’interior de l’habitatge
conserva la salera, la cuina amb la llar de foc i una barraca de
coberta plana convertida en rebost i integrada dins la vivenda.
L’habitatge té dues altures: planta baixa (amb estances d’ús comú) i
porxo (usat antigament com a graner). La façana principal, orientada
al sud, presenta una disposició asimètrica de les obertures. A la
planta baixa trobam el portal d’entrada d’arc de mig punt .

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior. Inscripció de l'any 1748 a la clau de l'arc del portal central d'entrada, i a una de les dovelles les inicials JV.
Documentada el segle XVIII. A la cisterna annexa a la façana principal de la casa hi ha unes inicials forjades en ferro: Jclar (un dels antics
propietaris).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0707

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:
19

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
607

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Gabriela d'en Sebastià

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-2

LONGITU
495.902

LATITUD
4368.463

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una "L" integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: la païssa, els estables i una
portassa.
De forma aïllada, front a la casa i separades per la carrera, trobam
altres dependències agropecuàries: unes solls (compartides amb Son
Gabriela d’en Tem), els sestadors i una era (compartits amb les
altres cases del llogaret). Com a instal·lacions hidràuliques trobam:
una cisterna dintre la portassa annexa a l’habitatge, un aljub i una
cisterna, allunyats de la casa i compartits amb les altres cases del
llogaret.
A l’interior de l’habitatge es conserva l’antic celler. L’habitatge humà
té dues altures: planta baixa i porxo (usat com a graner).

OBSERVACIONS
Fins mitjan segle XX, formava part de la possessió de Son Gabriela d'en Tem, adossada a ella.
No s'ha vist l'interior. Forma part del llogaret de Son Gabriela.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0663

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:
21

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
181

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Ramis Vell

Abandonament;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-2

LONGITU
494.327

LATITUD
4368.060

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió en estat ruinós, gran part es troba esbucada. El
cos principal el formen una sèrie de bucs adossats de forma lineal,
dels quals no es pot identificar la seva antiga funció a causa de
l’estat ruinós en que es troba la construcció, així i tot es poden
apreciar vestigis de l’existència d’una cuina en el que devia ésser
l’habitatge humà, un forn, un graner i un celler. Altres instal·lacions
agricola-ramaderes que formaven part de la possessió es situen de
forma aïllada davant seu: una vaqueria, estables, païssa i
sestadors. La façana principal de la vivenda, orientada al nord i
d’esquema asimètric, té dues altures: La planta baixa presenta
portal central d’arc de mig punt amb dovelles de poc regràs i
carcanyols, flanquejat per porta allindanada i quatre finestrons
situats a diferent nivell.

OBSERVACIONS
Documentada el 1578. El 1685 fou dividida en dues propietats, Son Ramis Vell i Son Ramis Nou.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0635

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:
21

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
221

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Païssa

Feines agrícoles; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITU
494.493

LATITUD
4366.956

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Cases de possessió de caire senyorial. La carrera ens porta fins el
buc principal que forma una "L" integrant: l’habitatge, on la zona dels
senyors i la dels amos es troben separades per pisos; estances per
missatges; una capella amb sagristia; i algunes dependències
agropecuàries (païsses, estables, portasses, galliner, forn i celler
amb bótes pel vi). Aïlladament al voltant del buc principal s’ubiquen
altres dependències agrícola-ramaderes: estables, forn, solls,
graner, colomer, vaqueria, magatzems, sestadors i après. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam aljubs i abeuradors. El buc principal
o vivenda es divideix en tres altures (planta baixa, primer pis i
porxo). La façana principal, orientada al sud-est, distribueix les
obertures simètricament.

OBSERVACIONS
S'ha visitat l'interior. Hi ha un rellotge de sol a la façana principal amb la data de 1886 i un altre a la façana de les dependències annexes.
Escut de la família Morey, propietària de la finca, a la sobreclau del portal central de la vivenda. Escut amb el monograma de Crist a la
sobreclau del portal de la capella. La possessió està documentada des del segle XIII. Espadanya amb campana de ferro i creu de pedra
situada sobre la teulada de les dependències annexes.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0685

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:
22

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
15

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Pons Cardaix

Obres privades; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-4

LONGITU
495.869

LATITUD
4365.178

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès disposada en "L". Integra l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: la païssa, els estables, dues
portasses, una bugaderia i un forn. De forma aïllada, al costat de la
casa, trobam altres dependències agropecuàries: un galliner, els
sestadors, una vaqueria, solls i una era. Com a instal·lacions
hidràuliques trobam dues cisternes, una adossada a la façana
principal d’una portassa i l’altra situada de forma aïllada. L’habitatge
humà té dues crugies i dues altures: planta baixa (destinada a la
vida domèstica) i porxo (destinat a magatzem i graner). 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, dovelles i carcanyols, flanquejat per dues finestres
allindanades, una d’elles coberta amb una marquesina de teules, i
per dos pedrissos adossats a la façana.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Rellotge de sol al cantó del terrat d'una portassa annexa a l'habitatge, documentat el 1886.
Possessió documentada el 1777.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0690

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:
22

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
20

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Marranet

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-4

LONGITU
495.735

LATITUD
4364.881

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.
Documentada al segle XVII.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una "L" integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: estables, païssa i una
barraca.
De forma aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: un galliner, un forn, els sestadors, portasses i solls.
Com a instal·lacions hidràuliques trobam: un aljub aïllat i dues
cisternes, una està adossada a la façana principal de l’habitatge i
l’altra està adossada a la portassa del costat dels sestadors.
L’habitatge humà té 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 allindanat amb
llindar, flanquejat per dues finestres allindanades, una d’elles amb
ampit, i dos pedrissos adossats a la façana. El porxo presenta tres
finestres allindanades amb ampit motllurat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0645

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:
22

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
21

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Marrano

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-4-4

LONGITU
495.662

LATITUD
4365.010

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Possessió documentada el 1521.
Hi ha un rellotge de sol a la façana principal de la capella, del 1839.
S'ha vist l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió disposada en forma de "T", integrant l’habitatge
humà, la capella i unes antigues païsses convertides en portasses.
De forma aïllada, entorn a la casa, s’ubiquen altres dependències
agropecuàries: solls, una era empedrada i un molí fariner. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam: un aljub i una cisterna adossada a
la façana lateral de la casa. Els amos, antigament, vivien a la casa
principal, juntament amb els senyors, en volums annexos
intercomunicats, però aquesta casa va sofrir una reestructuració
interior i ara només serveix de residència per als senyors. Els amos
es van traslladar a viure a una antiga dependència agropecuària,
separada de la casa principal, que va ser habilitada com a vivenda.
L’actual habitatge dels senyors o casa principal té dues crugies i
dues altures: planta baixa i porxo. Al seu interior conserva l’antic
celler amb les bótes de vi.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0699

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:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
175

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Ferretjanet

Erosió; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITU
492.515

LATITUD
4366.455

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una "L" integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: forn, colomer, graner, celler,
païssa, estables i solls. De forma aïllada, al costat de la casa,
trobam altres dependències agropecuàries: una era, una portassa i
els sestadors. Com a instal·lació hidràulica trobam un aljub aïllat.
L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo.
La façana principal, orientada al sud, presenta una disposició
simètrica de les obertures sobre tres eixos verticals. La planta baixa
consta d’un portal d’arc de mig punt amb dovelles i llindar, flanquejat
per un finestró quadrat i una finestra allindanada, situats a diferent
alçada. El porxo presenta una finestra allindanada amb ampit senzill,
situada a l’eix vertical del portal, flanquejada per una finestra
allindanada amb ampit motllurat i per l’empremta d’una obertura que
va ser cegada.

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Es troba annexa a Son Ferretjans. Antigament, ambdues formaven una mateixa possessió però ara són propietats diferents.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0662

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:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
177

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Ferretjans

Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITU
492.515

LATITUD
4366.455

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb carrera davantera pavimentada. Es disposa
en "L" integrant l’habitatge humà i algunes dependències
agropecuàries: la païssa, el forn, els estables i el celler. De forma
dispersa, al voltant de la casa principal, es situen la resta de
dependències agropecuàries: sestadors, portasses, solls, etc.,
moltes de les quals han canviat el seu ús a causa de la condició
actual de la possessió d’empresa d’explotació ramadera. Un aljub es
situa front a la façana principal de la vivenda. L’habitatge té dues
altures: planta baixa i porxo. A la planta baixa es situen les estances
d’ús comú d’entre les quals destaquen la salera i el celler per estar
coberts amb volta d’aresta. El porxo alberga sales destinades a
l’emmagatzament agrícola.

OBSERVACIONS
S'ha visitat l'interior. Escut en relleu amb dues figures de soldats aituat a un dels pilars de la païssa.
Aljub amb la data 1798. La casa està adossada a la de Son Ferretjanet. A l'interior, salera amb data inscrita a la clau de la volta que diu 1728.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0661

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:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
195

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Seguí Vell

Reutilitzacions; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-4

LONGITU
493.346

LATITUD
4365.386

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra l’habitatge humà i les dependències
agropecuàries annexes (païssa, estables, forn, celler i cups)
disposats linealment. De forma aïllada es situen la resta de
dependències agropecuàries: solls, portasses, colomer i estables; i
les instal·lacions hidràuliques: una cisterna i un aljub. L’habitatge té
dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal,
orientada al sud, disposa les obertures asimètricament. La planta
baixa presenta un portal central d’arc de mig punt amb dovelles i
llindar, un portal allindanat amb llindar, dues finestres allindanades
amb ampit, un finestró allindanat i un finestró atrompetat situat a
una alçada superior. El porxo consta de tres finestres allindanades
amb ampit motllurat. L’accés al portal central està empedrat i ve
delimitat per quatre pilars coberts amb pèrgola de ferro forjat.

OBSERVACIONS
Inscripció 1761 a la llinda del portal del celler.
La possessió de Son Seguí està documentada al 1639, posteriorment es va dividir i varen aparèixer Son Seguí Vell i Nou.
Rellotge de sol a la façana principal.
Inscripció àrab al portal d'entrada ("Azi i narsi").

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0710

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:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
262

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cortadeta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-4

LONGITU
494.682

LATITUD
4364.782

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: la païssa, l’establa, un forn i
una portassa. De forma aïllada, al costat de la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: solls, els sestadors, un altre forn, una
barraca de bestiar i portasses (una d’elles coberta amb volta de
canó). Com a instal·lacions hidràuliques trobam: un aljub i una
cisterna. Segons font oral, a l’interior de l’habitatge es conserva una
cambra coberta amb volta de canó i amb clau a la volta, que podria
ser una antiga capella. L’habitatge humà té dues altures: planta baixa
i porxo (usat com a graner). La façana principal, orientada al sudoest, presenta una disposició asimètrica de les obertures. La planta
baixa consta d’un portal d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i
carcanyols, flanquejat per un pedrís adossat a la façana i cobert per
una pèrgola de llenyam i canyís.

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
A la façana de les dependències annexes a l'habitatge hi ha la inscripció 1731.
Creu de pedra a l'anguila de la teulada de la casa.
Inscripció a la dovella central del portal principal: 1723.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0651

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:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
278

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Mas Deu

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-5

LONGITU
494.012

LATITUD
4363.207

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Inscripcions a la façana principal: 1837; a la façana lateral: 1943, 1963.
Ja es troba documentada al segle XIII com a Rafal del Masdéu.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió de caire senyorial, que integra, de forma lineal,
l’habitatge humà i les dependències agropecuàries annexes:
estables, païssa i portassa. Aïlladament es troben altres
instal·lacions agropecuàries i hidràuliques: un forn, una portassa,
dues barraques, un galliner, uns sestadors, unes solls, un colomer,
un safareig, dos aljubs i una cisterna. L’habitatge té 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, ve flanquejat per un pedrís i un colcador
adossats a la façana, el paviment just al seu davant està emmacat;
l’altre portal és allindanat, està situat un poc elevat del terra i
s’accedeix a ell pujant tres escalons.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0591

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:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
279

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Llobets

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-5

LONGITUD
493.716

LATITUD
4361.548

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió de caire senyorial que ha sofert grans
transformacions des dels seus orígens, perdent així el seu caràcter
rústic i antic; l’aspecte actual de la casa és fruit de reformes del
segle XIX i d’una remodelació de finals del segle XX. Totes les
dependències ara tenen una funció diferent a la que tenien
antigament. La casa integra una sèrie de bucs adossats que formen
una L, aquests bucs són: l’habitatge dels amos, l’habitatge dels
senyors, la capella i la torre. La capella està integrada dins
l’habitatge dels senyors i la torre s’ubica entre l’habitatge dels
senyors i el dels amos. Tots els bucs presenten voravia
empedrada, feta amb la darrera reforma, i una pèrgola de ferro que
cobreix la planta baixa.

OBSERVACIONS
S'ha catalogat només l'exterior de les cases i l'interior de la torre i de la capella. La possessió està documentada des del 1375. Hi ha un
rellotge de sol a la façana lateral de la casa dels senyors de 1781.
En el moment de redactar aquesta fitxa, la capella es trobava en procés de restauració.
Hi ha la data de 1890 als antics vaqueria i estables.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0660

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:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
293

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cortada

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-4

LONGITU
494.682

LATITUD
4364.782

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que integra l’habitatge humà i les dependències
agropecuàries annexes (païssa, estables, boval i estances per
missatges) de forma lineal. Aïlladament trobam la resta de
dependències agropecuàries: un forn amb volta de canó, solls,
sestadors, païssa, vaqueries, portasses i galliners; i les
instal·lacions hidràuliques: una cisterna i un aljub. L’habitatge té
dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal,
orientada al sud-oest, presenta una disposició asimètrica de les
obertures. La planta baixa consta d’un portal central d’arc de mig
punt amb llindar, dovelles i carcanyols, flanquejat per pedrissos; al
seu costat hi ha una finestra allindanada i un finestró quadrat situats
a diferent alçada. El porxo presenta tres finestres allindanades amb
ampit motllurat. L’interior té bigues de fusta als sòtils i a la planta
baixa es conserven unes sitges per ficar-hi el gra.

OBSERVACIONS
Inscripcions al carcanyol del portal central (1840), a la porta de la pallissa (1849) i a la cisterna (1895). Hi ha una creu de pedra a l'angle de la
teulada de la casa. S'ha vist l'interior. Està adossada a les cases de Cortadeta.

