Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0524

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:
Avda Carles V, s/n
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Seguí

Obres privades; Erosió;
PROPOSTAS D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
De base rectangular de tres voltes, presenta portal de mig punt.
La torre té portal i finestró a la part superior.
Fou escapçat en part, per la construcció de l’avinguda.
El parament és en verd i conserva un referit superficial.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTADO DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_519

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:
Bisbe Taixiquet, 126
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Pou
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner, amb base i torre , situat dins el poble.
Té la base rectangular coberta per tres voltes. El portal és de mig
punt i, posteriorment es va obrir una finestra la part esquerra. Hi ha
canalons a l’envelador, en un principi eren de pedra i als anys 80 es
renovaren per marès.
La torre circular presenta un portal, amb llinda i brancals de marès, i
un finestró superior.
Com a material s’usa el pedram irregular en verd.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0528

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:
Camí de Campos
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Gaspar
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner situat a les afores de Llucmajor, amb base i
torre. La base és de planta rectangular i d’una sola altària: planta
baixa. Presenta dos portals, un d’arc de mig punt i un allindanat, una
portassa ( en realitat una de les voltes interiors oberta a l’exterior) i
varis finestrons. Altres elements a destacar són contraforts a la part
de darrera i una cisterna davant el portal. La coberta és plana, i el
parament és en verd de pedram irregular, malgrat trobem cadenes
cantoneres i mitjanceres de marès. La torre, de planta circular,
presenta dos finestrons de marès, a la part superior i conserva la
maquinària original: veiem els congrenys, el caparrot i l’antenada (sis
antenes amb graella). Conserva el capell. El parament és en verd,
de pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_516

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:
Cami de Ciutat, afores del poble
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí de Son Pere negre
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner amb base i torre, situat sortint del poble.
La base és de planta quadrangular, d’una altària, planta baixa, la qual
presenta un portal d’arc de mig punt amb carcanyol, actualment
reconvertit en finestra. La coberta és plana a l’exterior, malgrat a
l’interior mostra tres voltes de canó. El parament és en verd de
pedram irregular, i veiem cadenes cantoneres de marès.
La torre, de planta circular, se troba escapçada, i presenta un portal
allindanat amb trencaigües de teula de construcció posterior; té
coberta en biaix, de marès. El parament mostra un referit blanquinós.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0527

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:
Campos-Avda. Carles V, 128
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Sala

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segles XVII-XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Molí de vent fariner amb base i torre, situat dins el poble. La base és
de planta rectangular, d’una sola altària: planta baixa. Aquesta
presenta un portal d’arc de mig punt amb carcanyol, el qual tenia una
estàtua de la concepció, amb data de 1709, a la sobreclau.; a més
veiem una finestra allindanada de recent obertura i dos finestrons,
així com dos contraforts a la dreta del portal. La coberta reflexa les
tres voltes de l’interior, i se troben canalons a l’envelador. La torre
és de planta circular, presentant un portal allindanat i un finestró a la
secció superior; la coberta és plana.
El parament és en verd de pedram irregular, presentant un referit
parcial segons la secció observada.
Finalment, trobem una cisterna aïllada en front de la façana
principal, que forma part del conjunt.

OBSERVACIONS
La inscripció fa referència a una notícia de l'inventari de molins sobre una estàtua de la Concepció, avui desapareguda, amb data de 1709.
No s'ha pogut accedir a l'interior. S'observa una restauració del parament de la façana que deu ser recent.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0526

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:
Cardenal Rossell, 83
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Trapasser /Xerec
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
La base és de planta quadrangular, una mica escapçada a la part
frontal de la façana, i d’una sola altària: planta baixa. Presenta un
portal allindanat flanquejat per finestres també allindanades, tot
cegat. A damunt del portal hi ha un finestró.
La coberta és de tres voltes i el parament apareix referit.
La torre, de planta circular presenta un portalet allindanat i un
finestró, emmarcats per peces de pedra.
El parament és de pedram irregular.
La coberta és de teula àrab.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0858

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:
Galdent, 4
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Barca
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Molí de vent fariner, dins el poble, amb base i torre.
La base és de planta rectangular, però ha estat molt modificada.
La torre és de planta circular, però es troba retallada, i presenta un
portal allindanat. La coberta és plana i el parament en verd de
pedram irregular amb referit gratallós.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0867

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:
Gràcia, 62
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Dragó
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No s'ha accedit a l'interior.

Molí de vent fariner situat al poble.
De base rectangular amb tres voltes i torre. Una de les voltes es va
estucar i s’hi ha construït un petit terrat enrajolat. La base presenta
un portal d’arc de mig punt, del seu costat esquerra arranca una
escala de pedres, adossada a la façana, que puja a l’envelador.
La torre circular presenta portal, amb llinda i brancals de marès, i
finestró a la part superior. Al seu interior arranca una escala que
travessa els diferents sostres.
El paredat és en verd, presenta un referit superficial que s’ha anat
perdent a algunes zones. Com a material s’usa el pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0859

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:
Orient, 141
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Batlet

Obres privades; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
No hem pogut accedir a l'interior.
Actualment la base s'ha dividit en dues vivendes diferents.

Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
De base quadrangular de dos nivells i tres voltes, que es reflexen a
l’exterior. La façana principal ha estat modificada i, actualment, s’ha
dividit en dues vivendes diferents. A la planta baixa trobem tres
portals, dos de mig punt (un tapiat) i un, que era de mig punt,
reconvertit en portassa. A la dreta de la façana trobem una finestra
de nova construcció. Al pis superior hi ha tres finestres i dos
canalons a l’altura de l’envelador.
La torre circular presenta un portal i una finestra. La coberta de la
torre és de teules.
El paredat és en verd i referit, encara que s’ha perdut a algunes
zones, i com a material s’ha usat pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0868

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:
Orient, 147
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Dragonet
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Hi ha una inscripció a una llosa recolçada a la paret.
No s'ha accedit a l'interior.
Restauració recent, posterior a 1990.

Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
Encara que rep el nom del seu propietari de 1862, Antoni Puigserver
Monserrat “Dragonet”, també se’l coneix com Molí d’en Beier.
Base quadrangular de tres voltes, que es reflexen a l’exterior.
Presenta un portal de mig punt. S’observen diverses canaletes de
marès per desaiguar l’envelador.
La torre circular presenta portal, amb llinda i brancals de marès, i
finestró a la part superior. La coberta és de dos aiguavessos i feta
amb teula àrab.
El paredat combina el pedram irregular i les peces de marès (a
aquestes zones està referit) i la tècnica és en verd.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0515

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:
Ciutat, 100-102
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Perdiu
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
Base rectangular de tres voltes, una d’elles esbucada, i de dues
plantes. A la part inferior hi ha dos portals amb llinda i brancals de
marès. Al pis superior hi ha dues finestres, a plom amb els portals,
també amb branques i llinda de marès.
La torre circular presenta portal, amb llinda i brancals de marès, i un
finestró superior. A la seva part superior està suplementada amb
peces de marès per posar-hi la teulada.
El paredat és en sec fet amb pedram irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0857

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:
DIRECCIÓ:
Confluència dels camins de s'Estanyol-Son Ma
POLIGON:

D

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

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí de Ses Basses

Abandonament; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
De base rectangular de tres voltes, que es reflexen a l’exterior.
Presenta dos nivells, a l’inferior veiem un portal d’arc de mig punt.
Observem diverses gàrgoles a la terrassa de l’envelador.
La torre circular presenta portal i finestró. No conserva la coberta
original, actualment és plana.
El paredat és en sec i com a material s’usa el pedram irregular. La
torre està parcialment referida.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_521

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:
Covent, 130
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Franc

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

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner, de base amb torre, situat dins el poble.
La base és de planta rectangular, i és d’una sola altària, planta baixa.
Aquesta presenta un portal d’arc de mig punt i un portal allindanat
que ha estat condemnat a la façana lateral. Destacar l’existència de
tres canalons de desaiguament. La coberta reflexa les tres voltes de
l’interior.
El parament és en verd de pedram irregular, amb un referit exterior a
diverses seccions.
La torre, de planta circular, ha estat escapçada, i presenta un portal
allindanat; la coberta és en biaix i de teula. El parament és en verd
de pedram irregular amb un referit irregular.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_513

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:
Galdent, 56
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Galineta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ
de base rectangular amb tres voltes i torre, encara que aqueta

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_514

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:
Galdent, 58
POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Monjo
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner amb base i torre, situat a les afores del poble.
La base és de planta rectangular, d’una sola altària.: planta baixa, la
qual mostra un portal allindanat que ha estat condemnat i una
finestra allindanada a la façana principal; un altre portal allindanat a
la façana lateral de l’esquerra. Destacar l’existència de varis
canalons de desaiguament, i d’una cisterna aïllada situada en front
del portal d’entrada. La coberta és plana, i el parament és en verd
de pedram irregular, parcialment referit.
La torre, de planta circular, presenta un portal allindanat i dos
finestrons. El parament és en verd de pedram irregular amb un
referit exterior que cobreix quasi la meitat de la superfície de la torre.
A l’interior de la base trobem tres voltes de canó.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_510

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:
DIRECCIÓ:
Major, (al final, a ma esquerra, un poc apartat)
POLIGON:

D

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

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en ignaci
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner situat a Llucmajor, amb base i torre.
La base és de planta rectangular i d’una sola altària: planta baixa.
Presenta un portal de mig punt amb l’emmarcament referit de color
vermell. La coberta és de tres voltes. El parament apareix referit.
La torre, de planta circular, esmotxada presenta un portalet allindanat
i emmarcat per peces de marès.
El parament pedram irregular.
Està cobert amb teulada.
L’interior ha estat modificat.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0866

GRAU DE PROTECCIÓ:

D

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:
DIRECCIÓ:
Major-Dr. Gómez Ulla-Grup Escolar-HispanitatPOLIGON:

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

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Contestí

Obres privades; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
La base és rectangular d’una sola planta i tres voltes, que es
reflexen lleugerament a l’exterior. Presenta varies obertures,
possiblement posteriors a la construcció del molí. Es veuen varis
canalons.
La torre circular ha estat escapçada. Presenta un portal amb llinda i
brancals de marès. No conserva la coberta original i l’actual és plana.
El parament és en verd i combina el pedram irregular i les peces de
marès.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Dolent

OBSERVACIONS
Adreça: Entre els carrers Major-Dr. Gómez Ulla-Grup Escolar Hispanitat-Bisbe P. Roig.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0525

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:
Monestir, 31
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Güels
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Molí de vent fariner situat dins poble, amb base i torre.
La base és de planta rectangular, de dues altàries: planta baixa i
primer pis.
La torre, de planta circular, es troba retallada, i presenta estructures
afegides al seu damunt que desvirtuen encara més l’observació del
conjunt. El parament està referit.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_523

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:
Monestir, 70
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Garrova
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Molí de vent fariner amb base i torre, situat dins poble.
La base és de planta rectangular, d’una sola altària, planta baixa. La
façana presenta un portal allindanat en marès, amb trencaigües de
teula, i dues finestres allindanades també de marès, amb una
disposició asimètrica d’aquestes obertures. Altres elements a
destacar són quatre canalons. La coberta reflexa les tres voltes de
l’interior. El parament és en verd, de pedram irregular.
La torre és de planta circular, amb portal allindanat i finestró superior,
coberta plana i paredat en verd de pedram irregular.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS
Propietat de Sa Nostra, Caixa d'Estalvis, la qual va dur a terme la seva restauració i li va donar la funció de
museu etnològic.
No s'ha pogut accedir a l'interior.
Segons la fitxa de l'inventari, ha estat objecte d'una restauració força encertada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_520

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:
DIRECCIÓ:
Nicolau Taverner-Weyler-Ronda Migjorn-Antoni
POLIGON:

D

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

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Coll o de Sa Llauna
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Base rectangular amb tres voltes, amb torre en només hi manca el
capell. Les parets de tot l'edifici estan emplanquinades. La torre de
portal i finestra. En la situaciò em es trosa, el seu estat és motable,
malgrat hi manqui el capell de la torre. Sobre el portal hi ha el número
45.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0529

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:
Pare Caldès, 20
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Niu
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner amb base i torre, situat dins poble.
La base és de planta rectangular, i té un portal d’arc de mig punt. La
coberta reflexa les tres voltes de l’interior.
La torre, de planta circular, presenta un portal allindanat, actualment
tapiat, dalt del qual hi veiem una fornícula amb una figura de Santa
Bàrbara i una data:"1701". També veiem un finestró superior. La
coberta és de teula, i el parament en verd, de pedram irregular,
malgrat s’observa un remat de marès, afegit posteriorment,
probablement per aixecar l’actual teulada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_518

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:
Passeig Jaume III, 64
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Mostatxet
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner amb base i torre, situat dins poble.
La base és de planta rectangular, i té un portal d’arc de mig punt. La
coberta reflexa les tres voltes de l’interior.
La torre, de planta circular, presenta un portal allindanat, actualment
tapiat, dalt del qual hi veiem una fornícula amb una figura de Santa
Bàrbara i una data:"1701". També veiem un finestró superior. La
coberta és de teula, i el parament en verd, de pedram irregular,
malgrat s’observa un remat de marès, afegit posteriorment,
probablement per aixecar l’actual teulada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_509

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:
DIRECCIÓ:
Ronda Senador Antoni Ramis Rebassa, s/n
POLIGON:

D

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

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Ramis (ant. Molí d'en Portell)
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner situat dins poble amb base i torre.
La base és de planta rectangular, d’una sola altària, planta baixa, la
qual presenta un portal de mig punt i dues finestres allindanades. La
façana mostra un element afegit que desvirtua el conjunt, una
pèrgola.
La coberta reflexa, a la part del darrera, les tres voltes de l’interior.
La torre és esmoxada, presentant un portal allindanat i un finestró,
amb coberta plana.
El parament és referit, i està emblanquinat a tot el conjunt.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0860

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Sa Font, 128
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Coll
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

Molins
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIX

Contemporani

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
Adreça: Nicolau Taverner-Weyler-Ronda Migjorn-Antoni Maura.

Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
Base rectangular amb tres voltes. Presenta un portal de mig punt,
una finestra a l’esquerra i una altra finestra, a nivell de terra, a la
part dreta.
La torre circular presenta portal allindanat i finestró. Manca el capell
de la coberta.
Les parets de tot l’edifici estan emblanquinades i , a la torre,
presenten un sòcol de color gris.
Cal dir que a la part esquerra de la façana s’han adossat una sèrie
de petites edificacions posteriors.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_432

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Sa Font, 144
POLIGON:
11211

D

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
21

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí d'en Molinou
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

Casa de dos cossos de caire tradicional on les obertures segueixen
una disposició irregular.
Cos inferior: Portal amb llinda. Portalet de nova obertura. Portal amb
llinda d'accés al cos superior.
Cos superior: Dies finestres amb ampit motllurat de marès.
CIMENTACIÓ / ESTRUCTURES / COBERTES
Carreus de marès.
Aparell rústic irregular.
La cornisa no es veu (no en té).
Teula àrab? (No es veu).

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

OBSERVACIONS
No es conserva la torre.
Sobre la llinda del portal conserva una làpida de pedra amb el monograma de Crist i la data de 1714, tot
encerclat dins un sol.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_506

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Sa Font, 180
POLIGON:

D

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

d'en Marrano
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Molins

UBICACIÓ:

Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Molí de vent fariner, amb base i torre, situat al poble.
De base rectangular de tres voltes, que es reflexen a l’exterior.
Presenta un portal de mig punt. Al costat llarg que dóna al carrer
Font observem tres finestrons quadrangulars, una finestra i una
portassa amb arc carpanell.
La torre circular presenta portal i finestró. No conserva ni capell ni
teulada.
Com a material constructiu s’usa el pedram irregular amb peces de
marès als brancals de les obertures.
Hi ha una cisterna davant la façana principal.

