Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0642

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:
47

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
274

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Albanyeta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-3

LONGITU
490.527

LATITUD
4367.613

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha pogut visitar l'interior.
El rellotge de sol és del 1866.

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_0696

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:
47

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
292

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Rafal Vell

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-3

LONGITU
489.959

LATITUD
4365.893

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Hem vist l'interior.
La divisió en dues propietats està delimitada per un mur.

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès disposada de forma lineal i actualment dividida en
dues propietats diferents. Les dependències agropecuàries annexes
a l’habitatge són unes portasses i un forn. Els antics estables i
païssa, que es trobaven annexos a la casa, van ser rehabilitats per
poder formar part de l’habitatge humà. De forma aïllada, al voltant
de la casa, trobam altres dependències agropecuàries: sestadors,
forn, colomer, magatzem, estables, solls i bugaderia. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam quatre cisternes, una situada al
buc que alberga la bugaderia i les altres situades de forma aïllada.
L’habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0719

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:
47

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
293

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ses Comes

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-3

LONGITU
490.193

LATITUD
4366.439

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès amb forma de bloc i carrera davantera empedrada.
El bloc aglutina l’habitatge i les seves dependències annexes
(graner, estables, païssa i molí de sang) reestructurades actualment
per formar part de l’habitatge. Aïlladament i al costat de la casa es
situen altres instal·lacions agropecuàries: una barraca annexa a una
portassa amb un colomer al pis superior, un forn adossat a les solls,
uns estables, els sestadors, i una sèrie d’instal·lacions hidràuliques:
un aljub, dues cisternes i una bassa. El volum principal, orientat al
sud, consta de dues crugies i s’organitza en dues alçàries, planta
baixa i porxo. L’esquema de les obertures de la façana principal és
asimètric, té un portal central que dóna entrada a la vivenda, amb
forma d’arc de mig punt amb carcanyols i sobreclau. El portal es
troba flanquejat per un finestró atrompetat i una finestra d’arc
escarser de nova construcció.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0682

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:
47

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
294

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Felip

Obres privades; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-3

LONGITU
490.143

LATITUD
4366.705

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un "L" integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: forn, estables, païssa i
colomer. De forma aïllada, front a la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: sestadors, portasses i un buc construït
recentment que alberga solls, estables i païssa. 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’arc de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols, flanquejat
per pedrissos adossats a la façana. El porxo presenta una finestra
allindanada amb ampit motllurat. La coberta exterior és de dos
aiguavessos i teula àrab. Una canal de pedra funciona com a
cornisa.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0632

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:
47

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
83

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Rafalet

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-2

LONGITU
491.827

LATITUD
4367.981

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès integrada per diversos bucs adossats que formen
una "U", aquests bucs són: l’habitatge humà i les dependències
agropecuàries annexes: solls cobertes amb volta de canó, un forn,
sestadors, païssa, estables, portasses, un colomer i un molí de
sang.
De forma aïllada, entorn a la casa, es situen altres dependències
agropecuàries: solls i un après. Com a instal·lacions hidràuliques
trobam: una cisterna adossada a la façana principal de l’habitatge i
un aljub aïllat. L’habitatge té dues altures: planta baixa i porxo. La
façana principal, orientada al sud-est, presenta una disposició
simètrica de les obertures sobre tres eixos verticals. La planta baixa
consta d’un portal d’arc de mig punt amb llindar, dovelles i
carcanyols, flanquejat per dos finestrons atrompetats.

OBSERVACIONS
A l'antic molí de sang hi trobam un arc amb una inscripció a la volta: 1760.
S'ha visitat l'interior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0638

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:
49

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
4

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Boscana

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITU
490.759

LATITUD
4363.379

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
La carrera ens porta fins a les cases de possessió de Son Boscana.
El buc principal és un bloc amb clastra interior, l’accés a la clastra és
mitjançant un portal forà d’arc carpanell, la clastra està empedrada.
La vivenda es troba en el buc principal que té aquestes
dependències interiors situades entorn a la clastra: cuina amb cossi,
païsses, forn, celler i salera. Adossats al buc principal hi ha els
estables i una cisterna. Distribuïdes al voltant del buc principal, es
situen tota una sèrie de instal·lacions agropecuàries: un colomer
(edificació de l’any 1903, de quatre aiguavessos i tancat per pilars
amb merlets i enreixat), els estables (també de quatre aiguavessos i
portal d’entrada d’arc escarser), portasses, solls, bovals o
vaqueries, i com a instal·lacions hidràuliques un safareig i una
cisterna. La façana de la casa principal està orientada al sud.

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Apareix documentada des del segle XV, com un rafal propietat de la família Boscana, que li ha donat nom fins ara.
A principis del segle XX s'hi realitzaren una sèrie de construccions modernistes.
Hi ha restes arqueològiques als terrenys de la possessió.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0624

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:
49

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
6

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Marola

Obres privades; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-5

LONGITU
491.285

LATITUD
4362.923

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha pogut visitar l'interior.
El rellotge de sol, documentat al 1859, es situa al pati posterior.

DESCRIPCIÓ
Cases de possessió amb carrera davantera i pati posterior.
L’habitatge dels amos i el dels senyors es troben separats en
volums diferents. Tenen una sèrie de dependències annexes: dos
forns, magatzems, estables, païssa i sestadors. De forma aïllada,
entorn a les cases principals, es situen altres instal·lacions
agropecuàries: estables, païssa, portasses i sestadors. Com a
instal·lacions hidràuliques també situades de forma aïllada, trobam:
un safareig i dues cisternes. L’habitatge dels senyors té dues
crugies, dos aiguavessos i dues altures: planta baixa i primer pis. La
façana principal, orientada al sud-est, presenta una disposició
simètrica de les obertures sobre cinc eixos verticals. La planta baixa
consta d’un portal d’entrada d’arc escarser flanquejat per quatre
finestres allindanades i dos pedrissos adossats a la façana. El
primer pis presenta cinc finestres allindanades.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0617

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:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Servereta

Erosió; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-5

LONGITU
488.987

LATITUD
4362.163

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès amb carrera davantera. Forma un bloc integrant
l’habitatge humà, la torre de defensa i algunes dependències
agropecuàries: la païssa i els estables. De forma dispersa, al voltant
de la casa de pagès, es situen altres instal·lacions agropecuàries:
sestadors, un forn, solls, un galliner, un après, un molí fariner,
barraques, una altra païssa amb estables, una era en desús i
portasses. Les instal·lacions hidràuliques de la finca són: un aljub
que es troba adossat a una barraca, una cisterna annexa a la façana
principal de la vivenda, un pou i un safareig aïllats. La vivenda té
dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal, orientada al
sud, presenta una disposició asimètrica de les obertures. A la planta
baixa trobam el portal principal que dóna entrada a la casa, és d’arc
de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols, al seu costat hi ha un
finestró allindanat i una escala adossada a la façana.

OBSERVACIONS
S'ha visitat l'exterior i l'interior de les cases.
A l'interior de la base del molí fariner, a una de les voltes, hi ha una inscripció que conté la data de 1872.
Aquesta casa fou una segregació de la possessió de Son Albertí.
Està documentada des del 1777.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0704

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:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
4

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Catany

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITU
489.460

LATITUD
4363.410

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Casa separada en dues propietats.
S'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: païssa, estables, un molí de
sang i una portassa nova. De forma aïllada, entorn a la casa,
trobam altres dependències agropecuàries: un bogit, solls, sestadors
en runes, barraques, quadres, un boval nou, una païssa nova, un
colomer, un galliner cobert amb volta de canó i un forn. Com a
instal·lacions hidràuliques trobam dues cisternes i dos aljubs, situats
de forma 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 de dos
portals. El portal principal és d’arc de mig punt amb dovelles i
carcanyols, al seu costat hi ha una finestra atrompetada amb una
obertura quadrada a sota. Una porxada de bigues de fusta i teula
àrab, sostinguda per tres pilars de marès, cobreix el portal principal.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0589

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:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Garonda

Erosió; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-5

LONGITUD
489.900

LATITUD
4362.187

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb carrera, que integra la torre de defensa,
l’habitatge humà i algunes dependències agropecuàries (païssa,
estables, portasses i forn) formant una T. De manera dispersa es
situen la resta d’instal·lacions agrícola-ramaderes i hidràuliques: un
galliner, altres estables, portasses, solls, els sestadors, una cisterna
(front a la façana de casa dels amos) i un aljub. L’habitatge humà té
dues altures: planta baixa i porxo. La planta baixa es divideix en
dues crugies, a una d’elles es situa l’habitatge dels senyors i l’altra
l’habitatge dels amos; el porxo és usat com a graner. La façana
exterior de la zona dels senyors està orientada al nord-est i presenta
una disposició asimètrica de les obertures: la planta baixa presenta
voravia i bancs de pedra adossats al mur flanquejant el portal
d’entrada, aquest es situa al centre de la façana, és allindanat, té
llindar, està cobert per pèrgola de canyís.

OBSERVACIONS
S'ha pogut veure l'interior i l'exterior de les cases. Hi ha un forn de calç aïllat als terrenys de la possessió.
Restes d'un poblat talaiòtic al voltant de les cases. Està documentada el 1477.
Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1843 ubicat a la teulada de la casa, a un cantó del que queda de la torre.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0597

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:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
9

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ses Arnaules

Erosió; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITU
489.584

LATITUD
4363.503

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIII

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

S'han de conservar els elements característics de la cuina
tradicional, això és la llar de foc i el cossi.

DESCRIPCIÓ
Les cases de possessió de Ses Arnaules es troben adossades per la
seva part posterior, a les cases de possessió de Can Cameta.
La carrera ens porta fins el buc principal, el qual forma un bloc que
integra l’habitatge, la torre de defensa i algunes dependències
agropecuàries (païssa, estables i sestadors). De forma aïllada
entorn al buc principal trobam altres instal·lacions agrícolaramaderes: solls, un forn, portasses i barraques; així com
instal·lacions hidràuliques: un safareig i un aljub.
La vivenda té dues altures, planta baixa i pis superior. La seva
façana principal es troba orientada al sud-est, les dues úniques
obertures que té la façana es disposen simètricament sobre un eix
central.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'exterior i l'interior de les cases.
La torre de defensa està documentada des del segle XV, mentre que la possessió ho està des del 1250.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0666

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
17

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Misser
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITU
485.392

LATITUD
4364.326

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma una "L" integrant l’habitatge humà i una
portassa annexa de nova construcció. L’antiga païssa situada al
porxo de l’habitatge, s’ha reformat, ha canviat l’ús i ara és un espai
més de vivenda. De forma aïllada, front a la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: dos forns, estables, solls i portasses.
Com a instal·lacions hidràuliques trobam un aljub i tres cisternes,
aïllats. 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 carcanyols, el
secundari és allindanat i concau als angles. Resta l’empremta d’un
portal allindanat que va ser tapiat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0712

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
22

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mateu

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-5

LONGITU
486.673

LATITUD
4362.805

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Documentada al 1773.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que integra, de forma lineal, l’habitatge humà i
algunes dependències agropecuàries: l’establa i la païssa, una
barraca usada com a portassa i un forn. De forma aïllada, al voltant
de la casa, trobam altres dependències agropecuàries: els
sestadors, les solls i el galliner. Com a instal·lacions hidràuliques
situades també de forma aïllada, trobam: una cisterna i un
abeurador. 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’accés, d’arc de mig punt amb dovelles i llindar, flanquejat
per un portal allindanat, que dóna accés als estables, i per un
finestró atrompetat. El porxo presenta una finestra allindanada
situada a l’eix vertical del portal d’arc de mig punt, i una finestra
espitllera situada a l’eix vertical del portal allindanat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0612

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
26

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Gomera Vell

Reutilitzacions; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-5

LONGITU
485.535

LATITUD
4362.617

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila

Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès disposada linealment amb carrera davantera.
Integrada per l’habitatge de l’amo, la torre de defensa i algunes
dependències agropecuàries (païssa, establa i portassa). De forma
dispersa, al voltant del volum principal, es situen la resta de
dependències agropecuàries (sestadors, galliner, barraca de bestiar i
l’era actualment en desús) i dues instal·lacions hidràuliques (un aljub
sense aigua situat a la part posterior de la casa i una cisterna). La
vivenda té tres crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La
façana principal, oreintada al sud-est, presenta una disposició
asimètrica de les obertures. A la planta baixa trobam el portal
d’accés, d’arc de mig punt amb dovelles de poc regràs, carcanyols i
llindar; al costat del portal hi ha un pedrís empedrat.

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior i l'exterior de les cases.
Gomera Vell i Gomereta formaven una única possessió al segle XV. El 1578 s'establí en dues propietats, això és Gomera i Gomereta.
Vestigis prehistòrics dins terrenys de la possessió: conjunt dit Sa Pleta i talaiot dit s'Hortal Cuitor.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0600

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
26

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Gomereta

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-5

LONGITU
485.653

LATITUD
4362.673

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila

Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Diversos bucs adossats formen un bloc irregular que incorpora la
torre de defensa, l’habitatge dels senyors, l’habitatge dels amos i
algunes dependències agropecuàries (una païssa, estables i
sestadors). Al davant es troba la carrera.
Aïlladament, al voltant d’aquest bloc irregular, trobam altres
instal·lacions per a usos agrícola-ramaders: solls, una portassa amb
un forn, sestadors, un molí de vent fariner a l’interior d’una barraca, i
un buc format per l’habitatge dels missatges, estables, un magatzem
i portasses.
La possessió també disposa de instal·lacions hidràuliques, dues
cisternes i un aljub, situades a prop de la casa.
El buc principal que integra l’habitatge dels a mos té dues altures,
planta baixa i porxo, i dues crugies.

OBSERVACIONS
Vora el jardí posterior de la casa dels senyors es situa un talaiot. Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1785 a la façana sud-est de la casa.
Hi ha altres dates inscrites i pintades sobre finestres i portals: Joan Mulet 1877, 1896, 1897; això demostra que la possessió va sofrir una
sèrie de reestructuracions a la segona meitat del segle XIX. La torre de defensa és del segle XV, segons la documentació bibliogràfica.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0648

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ses Males Cases

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITU
487.004

LATITUD
4365.595

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Sobre la façana nord-est hi ha un rellotge de sol amb la data 1896.
No s'ha vist l'interior.
Documentada el 1434.

DESCRIPCIÓ
Casa de pagès integrada per diversos bucs adossats que formen
una "L", aquests bucs són l’habitatge humà i les dependències
agropecuàries annexes: païssa, estables, colomer, forn i solls. De
forma aïllada, entorn a la casa, es disposen altres dependències
agropecuàries: portasses, sestadors, un après, barraques i solls.
Com a instal·lacions hidràuliques situades també de forma aïllada,
trobam: un aljub, una cisterna i una bassa. L’habitatge té dues
crugies. Es presenta en dos volums d’una altura (planta baixa) i dues
altures (planta baixa i porxo). L’única façana que es conserva intacta
és la nord-est, les altres s’han anat reestructurant al llarg del temps.
La façana principal, orientada al sud-oest, presenta només planta
baixa i consta d’un portal d’entrada concau deprimit amb llindar i
dovelles. La façana posterior, orientada al nord-est, presenta una
disposició asimètrica de les obertures.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0665

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
4

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Campanet

Obres privades; Feines agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITU
487.679

LATITUD
4364.670

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de pagès que forma un bloc integrant l’habitatge humà i les
dependències agropecuàries annexes: estables i païssa. De forma
aïllada, front a la casa, trobam altres d ependències agropecuàries:
estables, una barraca i portasses. Com a instal·lacions hidràuliques
trobam un aljub i una cisterna, aïllats. 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 i ve
flanquejat per pedrissos adossats a la façana, el secundari és
allindanat. El porxo presenta dues finestres allindanades amb ampit
motllurat. La coberta exterior és de teula àrab.
Els paraments de la façana principal són d’aparell rústic irregular
referit. Els marcs de les obertures i les cadenes cantoneres de
carreus escairats, són de marès vist.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0603

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
40

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mut Aliardo

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITUD
485.382

LATITUD
4363.732

CARACTERISTIQUES
Fora vila

CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVELL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb carrera. Integra una sèrie de bucs adossats
que formen un bloc, aquests bucs són: l’habitatge humà, la torre de
defensa i algunes dependències agrícola-ramaderes (forn i estables).
Situats de forma aïllada, als terrenys de la possessió, trobam altres
instal·lacions per a usos agrícola-ramaders: unes altres estables,
solls i un aljub.
L’habitatge humà el formen tres bucs adossats, cada un d’ells té
una crugia i una vessant: el buc principal té dues altures i és on
viuen els senyors; al buc intermig, integrat dins la casa dels
senyors, es troba la cuina; i el buc de la part posterior té una altura i
és la casa dels amos; perpendiculars a aquests tres bucs trobam els
estables; imbricada entre la casa dels senyors i la cuina s’ubica la
torre de defensa, que té tres altures.

OBSERVACIONS
S'ha pogut veure l'interior de la casa i de la torre.
Segons la Gran Enciclopèdia de Mallorca, la torre de defensa és del segle XVII i les cases estan documentades des del 1685.
Les cases han estat objecte de reformes als segles XIX i XX (dècada dels 90), segons ARCA.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0592

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
5

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Serra

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITUD
487.767

LATITUD
4364.608

NIVELL

CARACTERISTIQUES
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1774 a un dels murs de la torre.
No s'ha pogut veure l'interior de la casa dels senyors i de la torre.
La possessió està documentada al 1618.

DESCRIPCIÓ
Possessió constituïda per diversos bucs adossats disposats en
forma de U. Dos dels bucs són l’habitatge dels senyors i l’habitatge
dels amos, que es disposen en volums annexes davant de la carrera
amb voravia. Dins la casa dels senyors s’integra una torre de
defensa de planta quadrada. La U integra també les següents
dependències agropecuàries: un forn, portasses (una d’elles amb
volta de canó), estables, païssa, una vaqueria, magatzems,
sestadors i un après. Moltes d’aquestes dependències són de
construcció posterior a la dels habitatges.
Com a instal·lacions situades al voltant del bloc principal de cases i
que han estat construïdes recentment trobam: magatzems, solls i
altres construcions per a usos agrícola-ramaders. L’única
instal·lació hidràulica detectada és una cisterna que es situa en front
de la façana principal de la casa dels amos.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0646

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
6

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Vidal
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITU
487.444

LATITUD
4364.078

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha vist l'interior.
Possessió documentada el segle XVI.
El rellotge de sol és del 1821.
Hi ha una inscripció al molí amb la data 2-V-1854.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que disposa linealment una sèrie de bucs
adossats, aquests bucs són: l'habitatge humà, la païssa i la
portassa. De forma aïllada, entorn a la casa, trobam altres
dependències agropecuàries: un molí de sang cobert amb volta de
canó, magatzems, estables amb un colomer a sobre, uns sestadors
de nova construcció i d’altres antics, i portasses de nova
construcció. Com a instal·lacions hidràuliques trobam: un aljub i una
cisterna adossats als estables i un pou aïllat al costat. 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. La planta baixa consta d’un portal d’arc
de mig punt amb llindar, dovelles i carcanyols, flanquejat per dues
finestres atrompetades i una finestra allindanada probablement de
nova construcció.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0615

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:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
8

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Mójer

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITU
487.291

LATITUD
4364.070

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Fora vila
Rural
PERIODE:
Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
Rellotge de sol sobre la façana principal de les cases noves.
S'ha vist l'interior de la casa.
Formava part de Son Vidal que es segregà al 1657.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió disposada en forma de "L" irregular. Integra
dues vivendes i les corresponents dependències agropecuàries. Té
carrera davantera. La vivenda més antiga, destinada als amos,
s’articula entre un molí fariner i la part posterior de la casa de pagès
de Can Verdigo. Adossades al molí es disposen les dependències
agropecuàries: un forn cobert amb volta de canó, portasses
cobertes amb volta d’aresta, un graner cobert amb volta de canó i
les solls amb un colomer a sobre. Posteriorment es va edificar
l’altra vivenda, destinada als senyors, perpendicularment a l’anterior.
Aquesta nova vivenda alberga portasses, un magatzem cobert amb
volta de canó i cambres pels missatges a la planta baixa, i vivenda
al pis superior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0705

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 protegits4.

DIRECCIÓ:

POLIGON:
52

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
9

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Munar

Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-4

LONGITU
486.006

LATITUD
4364.957

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Fora vila
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVIII-XIX

Modern-Contempora

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
De l'interior, sols s'ha vist la cuina.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra, de forma lineal, l’habitatge humà i
les dependències agropecuàries annexes: una païssa i dues
portasses. De forma aïllada i separades de la casa per la carrera,
trobam altres dependències agropecuàries: solls, sestadors, una era
i un forn. Com a instal·lacions hidràuliques trobam dues cisternes,
una adossada a la façana principal de l’habitatge i l’altra situada de
forma aïllada. L’habitatge humà té dues crugies i tres altures: planta
baixa (destinada als amos), primer pis (destinat als senyors) i
porxo. La façana principal de l’habitatge, 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 carcanyols,
flanquejat per dos finestrons atrompetats. Una sèrie de permòdols
de fusta cobreixen el portal.

