Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0587

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:
39

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
31

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mut Vell

Obres privades; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-3

LONGITUD
484.694

LATITUD
4366.689

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió constituïda per diversos bucs adossats que
configuren un bloc amb clastra interior. Al davant de la façana
principal del bloc es disposa la carrera. El bloc integra l’habitatge
humà i altres dependències per a usos agropecuaris de difícil
definició ja que en el moment de la catalogació, s’estan fent obres
de reforma i reestructuració; només s’ha pogut reconèixer
l’existència d’una païssa. Ubicats de forma aïllada al voltant del bloc
principal, trobam uns sestadors, una instal·lació per a usos agrícoles
no reconeguda, una cisterna i un aljub. El buc principal on es troba
l’habitatge humà té dues altures (planta baixa i porxo) i consta d’una
crugia, exceptuant la vessant est, que en té dues.
La façana principal exterior del bloc, es troba orientada al sud-est i
distribueix les obertures asimètricament:

OBSERVACIONS
S'ha catalogat l'interior de la casa.
Sobre el portal forà hi ha una inscripció molt esvaïda que inclou la data de 1661; sobre la inscripció hi ha una creu de pedra en relleu.
A l'arc carpanell que dóna accés a la clastra hi ha una altra inscripció amb la data de 1681.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_656

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:
39

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
40

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Puig des Ros de Dalt

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-3

LONGITUD
482.049

LATITUD

NIVELL

4367.146

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Fora vila

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Documentada des del 1307.
S'ha vist l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra l’habitatge humà i algunes
dependències agropecuàries (una païssa, una vaqueria, una
portassa, un magatzem i solls) en forma de “T”. Aïlladament, entorn
a la casa, trobam dues cisternes, un aljub, un pou, estables, un
magatzem, sestadors, portasses i una altra païssa.
L’habitatge té dues altures: planta baixa i primer pis. La façana
principal, orientada al sud, presenta una disposició asimètrica de les
obertures. A la planta baixa trobam dos portals d’arc de mig punt,
amb llindar i dovelles, el principal també té carcanyols. Intercalades
entre els portals hi ha tres finestres allindanades amb ampit. El
primer pis presenta quatre finestres allindanades amb ampit motllurat
i un finestró atrompetat.
L’interior de l’habitatge està totalment reestructurat a causa de
l’actual condició d’agroturisme. Les dues crugies estan separades per

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0621

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:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
20

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Garra Seca

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-3

LONGITU
483.994

LATITUD
4365.898

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha visitat l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una "L" integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: una païssa, portasses, un
magatzem, un colomer i un forn cobert amb volta de canó. De
forma aïllada trobam altres dependències agropecuàries: portasses,
quatre barraques, solls, estables, un petit molí d’aigua, una païssa i
sestadors. Com a instal·lacions hidràuliques trobam: un aljub i
cisternes. 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 de dos
portals, el principal és d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i
carcanyols, ve flanquejat per dos pedrissos adossats a la façana,
l’altre portal és allindanat. Intercalats entre els portals trobam dos
finestrons atrompetats i l’empremta d’un tercer que fou cegat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0675

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:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
21

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ses Cases Noves

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-3

LONGITU
484.452

LATITUD
4366.597

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVI

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

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

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, forn,
colomer, magatzem, graner i solls. De forma aïllada, front a la casa,
trobam altres dependències agropecuàries: portasses de nova
construcció, una barraca, sestadors, colomer i un molí convertit en
establa. Com a instal·lació hidràulica trobam una cisterna situada de
forma aïllada a la part posterior de la casa. 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 de dos portals, el principal és d’arc de mig punt amb dovelles
i carcanyols, flanquejat per pedrissos adossats a la façana; el portal
secundari és allindanat i dóna accés als estables.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0649

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:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
27

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Boet

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-3

LONGITU
484.336

LATITUD
4365.884

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió disposada en bloc amb dependències
agropecuàries annexes: païssa, estables, portasses i magatzems.
De forma aïllada es situen altres dependències agropecuàries: una
bugaderia, una cotxeria, un boval de construcció recent amb solls
adossades, els sestadors amb un après, un claper, una barraca, i
formant un bloc front a la façana principal de la casa trobam solls,
un magatzem amb coberta de volta de canó, un forn amb cossi, un
galliner i un colomer. Com a instal·lacions hidràuliques, disperses
dins els terrenys de la possessió, trobam un aljub adossat a la
bugaderia i tres cisternes. L’habitatge humà té dues crugies i dues
altures: planta baixa i porxo. La façana principal, orientada al sud,
disposa asimètricament les obertures. La planta baixa consta d’un
portal d’entrada allindanat amb llindar, flanquejat per tres finestrons
atrompetats.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0588

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:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Torre
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITUD
482.858

LATITUD
4365.578

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
La possessió està formada per cinc edificacions: les cases amb
clastra interior; les dependències agropecuàries vora les cases;
l’oratori-panteó; el molí fariner; les instal·lacions agrícola-ramaderes
de l’altra banda de la carretera. La clastra distribueix la torre de
defensa, l’habitatge dels senyors, l’habitatge dels amos i les
dependències agropecuàries entorn seu. És de planta quadrangular i
de grans dimensions. El terra es manté emmacat. Una cisterna
octogonal presideix el centre. Les quatre façanes que miren a la
clastra són desiguals en la seva organització i alçada. L’accés des
de l’exterior es fa a través de tres portals: el portal forà que
travessa la torre de defensa formant un pont de pas cap a la
clastra; un portal allindanat que entra des de les dependències
agropecuàries; i dels dos portals allindanats de la casa dels amos,
un permet també el pas des de l’exterior cap a la clastra.

OBSERVACIONS
Existeix una declaració de BIC a la finca.
Originàriament, fou una alqueria àrab, i es troba documentada com Sa Torre des del 1369.
Hi ha una finestra renaixentista amb un escut on es pot llegir "1540 Gaspar de Villalonga".
Hi ha diversos escuts d'armes i familiars (un data del 1737) als murs exteriors i interiors.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0714

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:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
32

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Carbonell
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITU
484.155

LATITUD
4365.088

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No hem vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que disposa en forma de "L" l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: portasses, un colomer, un
forn, estables i païsses. De forma aïllada, entorn a la casa, trobam
altres dependències agropecuàries: estables, un après, solls,
sestadors i una barraca. Com a instal·lacions hidràuliques hi ha dos
safareigs adossats a les solls i dues cisternes aïllades. L’habitatge
humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i primer pis. 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 i dovelles, flanquejat
per dues finestres allindanades amb ampit. El porxo presenta una
finestra balconera allindanada i amb ampit, flanquejada per dues
finestres allindanades amb ampit. La coberta exterior és de dos
aiguavessos i teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0639

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:
40

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
44

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Frares

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-3

LONGITU
485.067

LATITUD
4366.448

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió constituïda per diversos bucs adossats que
configuren un bloc amb clastra interior. Els bucs estan formats per
l’habitatge humà (amb una cuina antiga, una capella i dormitoris pels
missatges) i algunes dependències agropecuàries (un molí de sang,
un graner, una salera, un forn, una vaqueria, un colomer, estables i
païssa, sestadors i magatzems). Com a instal·lacions hidràuliques
trobam, dins la clastra, un aljub i una cisterna. Situats de forma
aïllada al voltant del bloc principal de cases hi ha altres instal·lacions
per a usos agrícola-ramaders: unes solls, portasses, sestadors, una
barraca de roter i una era actualment en desús. Des de l’exterior
s’accedeix a la clastra del bloc principal a través d’un portal forà
molt singular, que ha estat reestructurat i presenta forma rodona a
l’exterior i forma convexa a l’interior.

OBSERVACIONS
S'ha visitat l'interior de la casa.
La possessió es troba documentada des del segle XV. En el segle XVI l'habitaren els frares cartoixans.
Té dos rellotges de sol documentats al segle XVIII i al 1825, un d'ells ubicat a la façana principal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0657

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:
41

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
129

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cugulutx de Can Jaqueta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITU
486.534

LATITUD
4368.876

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Rellotge de sol sobre la teulada datat al 1888.
Hem visitat l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra l’habitatge humà i les dependències
annexes formant una "Z". Les dependències agropecuàries annexes
són: un forn, una païssa, portasses, un colomer i altres no
reconegudes. De forma aïllada es situen altres dependències
agropecuàries: solls, sestadors i un molí fariner. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam una cisterna i un aljub. L’habitatge
humà té dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal,
orientada al sud, presenta una disposició simètrica de les obertures.
A la planta baixa trobam el portal principal situat al centre, és d’arc
de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols, està flanquejat per
dos portals allindanats. Dues finestres atrompetades s’intercalen
entre els portals. El porxo presenta tres finestres allindanades
situades als eixos verticals dels portals de la planta baixa.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0593

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:
41

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Delabau Vell

Erosió; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITUD
484.000

LATITUD
4371.000

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha pogut catalogar l'interior de les cases.
La possessió està documentada al 1330.
La torre de defensa està documentada al 1553.

DESCRIPCIÓ
Cases de possessió amb carrera davantera i voravia, es troben
disposades en forma de L integrant l’antiga vivenda i la nova en
volums diferents, la torre de defensa i una sèrie de dependències
agropecuàries: estables, païssa, un forn i una portassa coberta amb
volta de canó. Aïlladament entorn a les cases principals es
distribueixen altres instal·lacions agrícola-ramaderes: una altra
portassa amb volta de canó, un colomer, solls i estables dintre un
mateix bloc, unes altres solls més modernes, una vaqueria, uns
sestadors a uns 200 metres i una era a uns 40 metres de les cases.
El conjunt es completa amb algunes instal·lacions hidràuliques: una
cisterna, un pou i un aljub.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0650

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:
41

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
31

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Antelm

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITU
485.559

LATITUD
4369.818

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
En el moment de realitzar aquesta fitxa, la possessió estava en obres.
Rellotge de sol damunt la teulada.
No s'ha vist l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes (un forn i una barraca). De
forma aïllada trobam els sestadors. Hi ha una cisterna dins una
dependència agropecuària annexa a la casa. L’habitatge té tres
altures: planta baixa, primer pis i porxo. La façana principal,
orientada a l’oest, disposa asimètricam ent les obertures. La planta
baixa té tres portals d’entrada, un és d’arc de mig punt i els altres
dos són allindanats, el portal allindanat central està més elevat que
els altres dos portals i s’accedeix a ell pujant uns escalons.
Intercalats entre els portals i situats a diferent alçada trobam un
finestró atrompetat, una finestra allindanada amb ampit motllurat i
dues finestres allindanades sense ampit. El primer pis presenta cinc
finestres allindanades amb ampit motllurat. Al porxo s’obrin tres
finestrons allindanats.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0601

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:
42

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
558

En el moment de redactar aquesta fitxa la torre de defensa
estava en un estat deficient i la coberta de la casa estava

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Noguera

Reutilitzacions; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-1

LONGITUD
487.923

LATITUD
4370.498

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Les cases de possessió es troben envoltades d’una estació de tren
en desús i d’un polígon industrial edificats dintre el seus terrenys.
Les cases es disposen en forma de U entorn a una clastra oberta al
sud-oest. El conjunt està format per quatre bucs adossats que
presenten alçades i volums heterogenis incorporant la torre de
defensa, l’habitatge dels amos, l’habitatge dels senyors, la capella i
algunes dependències agropecuàries. L’addició de noves
estructures al llarg del temps parteix de la torre de defensa, que és
més antiga que la resta. Primer es va construir un cos annex amb
dependències agrícola-ramaderes (ara estables). Més tard
l’estructura pels habitatges formant angle amb l’anterior. Finalment
un tercer buc formant angle amb el segon i dibuixant una U entorn a
la clastra central, on es situen la capella i la païssa.

OBSERVACIONS
S'ha pogut veure l'interior i l'exterior de les cases. Hi ha un rellotge de sol doble que marca les hores del matí i de l'horabaixa.
Podem veure les següents dates inscrites en els murs: 1701, 1711, 1729, 1730. Davant la possessió hi ha una dependència ferroviària de
l'any 1916. Darrera la possessió hi ha un talaiot. També trobam el símbol de l'ordre agustiniana (un cor creuat per dues fletxes) sobre el
portal principal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0655

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:
42

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
708

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Hereu

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-1

LONGITU
485.473

LATITUD
4371.698

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XIX-XX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
De l'interior sols s'ha vist la capella.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra l’habitatge humà, la capella i
portasses (una era l’antiga païssa i l’altra els antics sestadors), en
forma de "U". Aïlladament es disposen diferents bucs destinats a
dependències agropecuàries de grans dimensions (dos són de nova
construcció): solls, sestadors i altres no reconegudes. Hi ha un aljub
i una cisterna. L’habitatge té dues crugies i tres altures: planta baixa,
primer pis i porxo. La façana principal, orientada al sud, presenta una
disposició asimètrica de les obertures. Consta de dos portals, el
principal és d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols, l’altre és
allindanat. Al primer pis es combinen finestres allindanades amb
ampit, finestres balconeres amb ampit i portes balconeres amb
balcó. El porxo presenta finestrons atrompetats i portes balconeres.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0674

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:
42

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
761

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Cura

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITU
487.058

LATITUD
4373.561

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa i portassa. De forma
aïllada, al voltant de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: galliner, colomer, forn, solls, boval i sestadors. Com
a instal·lació hidràulica trobam un aljub situat de forma aïllada a la
part posterior de la casa. L’habitatge humà té dues crugies i tres
altures: planta baixa (destinada als amos), primer pis (destinat als
senyors) i porxo. La façana principal, orientada al sud-est, presenta
una disposició asimètrica de les obertures. La planta baixa consta de
tres portals, el principal és d’arc escarser, el segon és una portassa
d’arc carpanell i el tercer és un portal d’accés a la païssa. A la planta
baixa també hi ha un finestró atrompetat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0679

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:
42

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
814-957

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Marroig

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITU
487.872

LATITUD
4372.947

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes. Com a instal·lacions
hidràuliques trobam una cisterna situada front 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 de
dos portals, el principal és d’arc de mig punt amb dovelles i
carcanyols, l’altre és allindanat. Intercalats entre els portals hi ha un
finestró atrompetat, situat sobre l’empremta d’una finestra cegada, i
tres finestres allindanades, dues d’elles amb ampit. El porxo
presenta tres finestres allindanades amb ampit motllurat, una
espitllera i una finestra apaïssada. Cal destacar un contrafort situat
entre els dos portals.

OBSERVACIONS
Documentada des del 1307. Està dividida en tres propietats. En el moment de redactar aquesta fitxa es feien obres a l'aiguavés
corresponent a la façana principal. S'ha vist l'interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0683

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:
42

PARCELA:
Pol. Son Noguera (zona d'eq

NOM COMÚ:

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cas Rossos

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-1

LONGITU
487.090

LATITUD
4370.562

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Possessió documentada des del 1524.
No s'ha vist l'interior.
Rellotge de sol a la sobreclau del portal principal.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant l’habitatge humà i
una païssa. De forma aïllada, entorn a la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: un colomer, solls cobertes amb volta
de canó, i d’altres no reconegudes. Com a instal·lació hidràulica
trobam una cisterna adossada a la façana est 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 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. El porxo presenta
una finestra allindanada amb ampit motllurat, situada a l’eix vertical
del portal principal, i una finestra balconera allindanada, situada a
l’eix vertical del portal secundari.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0599

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:
43

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
568

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Taixequet des Llobets

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-3

LONGITU
487.491

LATITUD
4367.350

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila

Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió fortificada constituïda per diversos bucs
adossats que configuren un bloc amb clastra interior. El conjunt
dels bucs forma una U integrant l’habitatge humà i algunes
dependències agropecuàries que es disposen al voltant de la clastra,
aquestes són: una païssa, un forn, dues portasses amb volta de
canó, i uns estables amb detalls decoratius senyorials a l’interior.
Aïlladament al costat del bloc principal, es situen altres instal·lacions
agrícola-ramaderes: els sestadors construïts recentment, les solls,
una portassa, i una era en desús i plena d’herbes. La possessió
disposa de dues cisternes, una situada a la carrera que porta fins a
les cases i l’altra dintre la clastra. La vivenda consta de tres
altures: la planta baixa, el primer pis amb sales a l’interior i el porxo
destinat a graner.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'exterior i l'interior de les cases.
La possessió es troba documentada al segle XV. El 1578 ja es trobava dividida.
Les cases es troben annexes a les de Son Taixequet de n'Agustí.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0672

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:
43

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
583

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Taixequet de n'Antoni

Erosió; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-3

LONGITU
487.483

LATITUD
4367.312

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que integra, de forma lineal, l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa i estables. De forma
aïllada, front a la casa, trobam altres dependències agropecuàries:
una portassa, estables, una païssa, solls i sestadors. Com a
instal·lació hidràulica trobam una cisterna aïllada front 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 sudoest, presenta una disposició asimètrica de les obertures. La planta
baixa consta de dos portals, el principal dóna accés a l’habitatge i és
d’arc escarser amb dovelles i llindar, ve flanquejat per dues
finestres allindanades, una d’elles reestructurada i l’altra amb
marquesina; el portal secundari, dóna accés als estables i és
allindanat amb llindar. El porxo presenta tres finestres allindanades
amb marquesina i una finestra de païssa.

OBSERVACIONS
Documentada al segle XV.
Vist l'interior.
Casa annexa a Son Taixequet des Llobets. Antigament, formaven una única possessió, essent Son Taixequet de n'Antoni la casa dels amos i
Son Taixequet des Llobets la casa dels senyors.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0610

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:
43

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
588

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Julià de Ca s'Hereu

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-1

LONGITU
488.737

LATITUD
4370.677

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila

Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
L’entrada a la possessió es fa mitjançant una avinguda de xiprers
d’època romàntica, que s’obri als jardins a través d’un arc cap-i-alt i
al pati que precedeix l’entrada principal, finalitzant en un altre pati
lateral. Ambdós patis tenen el terra emmacat. Els bucs es disposen
linealment entorn a dues clastres. La clastra central organitza la
vivenda, mentre que la lateral organitza les dependències annexes.
La integració de cases i jardí s’aprecia a través de la perspectiva
lineal i dels elements arquitectònics que conflueixen en l’edifici.
L’aigua és l’element ordenant de l’espai, definint clarament les
diferents zones. El pati d’entrada es tanca amb una balaustrada
curvilínia de marès, de disseny barroc; el centre està presidit per
una gran font circular i a un lateral trobam una majestuosa escalinata
de traçat imperial d’un sol tram, que dóna accés a una ampla
terrassa amb una cisterna al mig i una piscina de nova construcció.

OBSERVACIONS
Documentada a l'any 1504. Exteriorment, manté el seu caràcter primigeni. Sobre l'arc central de l'interior de la vivenda hi ha un escut. La
capella es manté intacta. L'avinguda de xiprers que dóna entrada a la possessió consta a un document d'establit de la finca del 1913, com
que es va obrir en aquella època. A la sala de la part posterior de la casa hi ha una data inscrita: 1770. A les escales de la cuina i la salera hi
ha la data de 1782. A la façana principal hi ha un escut.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0718

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:
43

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
6

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cugulutx de can'Albanyeta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITU
487.011

LATITUD
4368.675

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que disposa de forma lineal l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables i una
portassa. De forma aïllada, entorn a la casa, es situen altres
dependències agropecuàries: un forn, una portassa, solls i
sestadors. Com a instal·lacions hidràuliques trobam: un aljub i tres
cisternes. L’habitatge té dues crugies i dues altures: planta baixa i
primer pis. 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 allindanat, flanquejat per
dues finestres allindanades i dos pedrissos adossats a la façana. El
primer pis presenta tres finestres balconeres.
La coberta exterior és de dos aiguavessos i teula àrab. La cornisa és
motllurada. Els paraments de la façana principal són d’aparell rústic
irregular referit.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0627

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:
43

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
8

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Cugulutx d'en Descalç

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITU
487.054

LATITUD
4368.962

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió construïda en bloc davant de la carrera. El bloc
integra l’habitatge humà i algunes dependències agropecuàries:
païssa, un forn, solls, portasses i barraques. Aïlladament entorn al
bloc principal es situen altres instal·lacions per a animals: barraques,
un colomer i un galliner. Com a instal·lacions hidràuliques trobam
dues cisternes situades també de forma aïllada dins els terrenys de
la possessió. El bloc que integra l’habitatge humà té tres altures,
planta baixa, primer pis i porxo. Consta de dues crugies i de dos
aiguavessos coberts exteriorment amb teula àrab. La seva façana
principal, orientada al sud-oest, disposa les obertures
asimètricament. Hi ha restes d’un arc de mig punt cegat i dues
finestres al primer pis, una d’elles també condemnada.

OBSERVACIONS
No s'ha pogut visitar l'interior.
Aquesta casa és un establit de la possessió de Cugulutx, documentada des del 1293.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0636

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:
45

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
232, 322

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Garavet Vell

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-2

LONGITU
489.918

LATITUD
4369.061

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Possessió constituïda per diversos bucs adossats que configuren,
en planta, un bloc amb clastra interior. Al davant del bloc es disposa
la carrera. El bloc integra l’habitatge humà i algunes dependències
agropecuàries: païsses, estables, portasses, un celler soterrani amb
un magatzem superior, i un colomer on hi ha una torre de molí
fariner. Aïlladament, entorn al bloc principal, es situa una
construcció que alberga els sestadors i un galliner. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam un a ljub i tres cisternes (dues
situades dintre la clastra i l’altra juntament amb l’aljub situats de
forma aïllada dintre els terrenys de la possessió). El buc que integra
l’habitatge humà presenta dues façanes diferenciades i tres altures,
planta baixa, primer pis i porxo. La façana més antiga, orientada al
sud-est, està flanquejada a un costat pel portal forà d’arc carpanell
que dóna accés a la clastra, i a l’altre costat per l’altra façana.

OBSERVACIONS
Actualment, la possessió es troba dividida en tres propietats.
No s'ha vist l'interior.
El rellotge de sol està situat a la façana principal i està documentat al 1881.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0670

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:
45

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
273

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Galileu

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-3

LONGITU
489.606

LATITUD
4365.861

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Documentada el 1541.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès actualment convertida en agroturisme. Forma una "L"
integrant l’habitatge humà i les dependències agropecuàries annexes:
forn, portasses i solls. Els antics sestadors, annexos a l’habitatge,
han sofert una reforma per donar-los ús domèstic, ampliant així
l’espai de l’habitatge. El buc on es situa el forn, annex als sestadors,
també ha sofert reformes i s’ha convertit en el restaurant de
l’agroturisme, encara que conserva a dintre el forn original. De forma
aïllada, entorn a la casa, trobam altres dependències agropecuàries:
solls i galliner. Com a instal·lacions hidràuliques trobam tres
cisternes, dues d’elles es situen aïllades i la tercera està adossada a
la façana principal de l’habitatge.
L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i
porxo.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0622

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
45

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
274

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Bou

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-3

LONGITU
489.142

LATITUD
4365.943

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, un après i
un magatzem. De forma aïllada, entorn a la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: solls, sestadors, un boval, una
barraca, un forn i portasses. Com a instal·lacions hidràuliques
trobam: dos aljubs, una cisterna i dues basses (una d’elles natural).
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’entrada d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols,
flanquejat per dos pedrissos adossats a la façana, dues finestres
allindanades i un finestró atrompetat situat a major alçada.

OBSERVACIONS
Hi ha una premsa de llentrisca a l'interior de la casa.
Hi ha una inscripció que conté la data de 1834 al carcanyol del portal que dóna accés a l'habitatge.
S'ha vist l'interior de l'immoble.
Hi ha un rellotge de sol a la façana principal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0706

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:
45

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
275

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ca Moix

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-3

LONGITU
488.966

LATITUD
4365.890

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 integra, de forma lineal, l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, forn i
barraques. De forma aïllada trobam altres dependències
agropecuàries: barraques, solls, una portassa en runes, un colomer,
un galliner i els sestadors en runes.
Com a instal·lacions hidràuliques trobam una cisterna aïllada.
L’habitatge humà té 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 d’arc de mig punt
amb llindar, dovelles i carcanyols, flanquejat per pedrissos adossats
a la façana. Al costat del portal hi ha un finestró atrompetat i una
finestra allindanada, situats a diferent alçada. El porxo presenta una
finestra allindanada amb ampit motllurat, situada a l’eix vertical del
portal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0616

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:
45

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
276

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Pedregar

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITU
488.682

LATITUD
4365.324

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió constituïda per diversos bucs adossats que
configuren, en planta, un bloc amb clastra interior. Els bucs estan
integrats per l’habitatge dels amos, l’habitatge dels senyors, la
capella i algunes dependències agropecuàries: un galliner, solls, un
forn, magatzems, un graner, portasses, estables i dues païsses.
Situades de forma aïllada al voltant del bloc principal de cases
trobam: una era, barraques, sestadors i solls. Com a instal·lacions
hidràuliques hi ha dos aljubs i tres cisternes (una d’elles situada
enmig de la clastra). La clastra té forma quadrada i es troba
empedrada. El portal que surt de la clastra cap a l’exterior i que dóna
pas al portal forà, és d’arc escarser. L’habitatge dels senyors forma
un angle recte que va des del portal forà fins a la capella.
L’habitatge dels amos s’ubicava antigament sobre el forn, i
actualment ocupa el buc situat a l’entrada de la possessió.

OBSERVACIONS
S'ha visitat l'interior de la casa. Documentada des del segle XIV.
La casa dels amos va ser reformada el 1908. La capella neogòtica és del 1885.
El celler és del 1872. Les solls aïllades són del 1885.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0669

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:
45

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
281

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ca Ferreret

Obres privades; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITU
489.344

LATITUD
4363.563

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: forn, païssa, estables,
portasses i magatzem. De forma aïllada, entorn a la casa, trobam
altres dependències agropecuàries: solls, sestadors, païssa i
barraca. Com a instal·lacions hidràuliques trobam una cisterna
adossada a la façana lateral de l’habitatge, un aljub i una bassa.
L’habitatge humà té una crugia 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
allindanat amb llindar; al seu costat hi ha un finestró quadrangular. El
porxo presenta dues finestres allindanades amb ampit motllurat.
Altres elements significatius de la façana principal són: els pedrissos
adossats a la façana, que flanquegen el portal d’entrada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0671

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:
45

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
288

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Coll

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-5

LONGITU
487.653

LATITUD
4363.219

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que forma un bloc integrant una sèrie de bucs
adossats. Aquests bucs són: l’habitatge dels senyors, l’habitatge
dels amos (amb un graner i païssa al porxo) i un antic colomer que
s’ha convertit en cambra privada. De forma aïllada, entorn a la
casa, trobam altres dependències agropecuàries: una barraca, solls
de nova construcció, estables, un forn, un magatzem, un après i
portasses cobertes amb voltes de canó. A devers 100 metres de la
casa trobam un buc de nova construcció que alberga uns sestadors,
una païssa i una portassa.
Com a instal·lacions hidràuliques trobam un pou i dues cisternes
aïllades. L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta
baixa i porxo.

OBSERVACIONS
A les cisternes trobam dues dates inscrites: 1710, 1890.
Hem vist l'interior.
Al portal principal de la casa hi ha una inscripció que conté la data 1892.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0703

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:
46

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
137

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Caldés

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-2

LONGITU
491.253

LATITUD
4369.724

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Es troba en procés de rehabilitació, restauració i reestructuració.
Hem vist l'interior.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra, de forma lineal, l’habitatge humà i
les dependències agropecuàries annexes: païssa, estables,
portasses, forn i solls. De forma aïllada, separades de la casa per
la carrera, trobam altres dependències agropecuàries: estables,
sestadors, portassa, magatzems, vaqueria, un colomer i un forn.
Com a instal·lacions hidràuliques trobam un aljub i una cisterna,
adossats a la façana posterior de l’habitatge, un safareig i un altre
aljub i cisterna, adossats a les dependències agropecuàries situades
front a l’habitatge. 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 llindar, dovelles i
carcanyols, al seu costat hi ha una finestra allindanada amb ampit
motllurat i una finestra atrompetada situada al nivell del terra.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0698

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:
Carrer Estanyol
POLIGON:
46

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
90

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cas'Elet

Obres privades; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-2

LONGITU
490.831

LATITUD
4370.098

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Documentada el 1478.

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa i portasses. De forma
aïllada, al costat de la casa, trobam altres dependències
agropecuàries: solls, portasses i colomer. Com a instal·lació
hidràulica trobam un aljub i una cisterna aïllats. L’habitatge humà 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 d’arc de mig punt amb
llindar, dovelles i carcanyols, flanquejat per pedrissos adossats a la
façana. Al costat del portal hi ha una finestra allindanada amb ampit
motllurat. El porxo presenta dues finestres allindanades de menors
dimensions, una d’elles amb ampit motllurat. La coberta exterior és
de dos aiguavessos i teula àrab.

