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Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0991

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Convent, 19 c/v Sant Francesc, 1, 1 b
POLIGON:
10157

A

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
01

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Convent de Sant Bonaventura
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Urbà
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

L'església del Convent de sant Bonaventura constitueix un exemple
singular del moment de transició i convivència estilística produït a
Mallorca durant la primera meitat del segle XVII. Així podem veure
com dins un espai que segueix les tradicions medievals, apareixen
elements constructius del barroc, sobretot a la coberta, de mig canó
i per altra banda, a l'exterior, trobam dos portals amb elements
renaixentistes i inclús, per alguns autors, manieristes, i que
contrasten fortament amb l'interior.
La façana principal de l'església de sant Bonaventura se correspon
tipològicament amb la majoria de les façanes d'edificis eclesiàstics
del XVII: plenitud, rosassa, ornamentació concentrada a les
portades, normalment de tipus absidal.

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

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0992

GRAU DE PROTECCIÓ:
AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:
Plaça de Santa Catalina Tomàs, 6
POLIGON:

A

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Església parroquial de Sant Miquel
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

BIC
Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVIII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

Exteriorment, l’edifici es caracteritza per la seva gran
desornamentació i austeritat. La façana principal és la del carrer del
Born. Apareix dividida en dos cossos horitzontals i en tres verticals
mitjançant faixes. S’accedeix al portal principal a través d’una
escalonada. El portal d’accés és allindanat però està inserit dins d’un
arc de mig punt. El timpà presenta un nínxol amb una petita imatge
del titular de l’església. Damunt del portal, en el segon cos, hi ha una
rosassa. A la façana lateral dreta hi ha dos portals, ambdós
allindanats; un d’ells presenta un nínxol amb una imatge de Santa
Catalina Tomàs. La teulada és de dos aiguavessos. L'absis és de
planta semioctogonal. El campanar, situat a la façana de la dreta, és
de base quadrangular, dividit en cinc cossos. El darrer és de planta
octogonal, té vuit columnes unides per una balustrada i és coronat
per una mena de templet rematat per un obelisc.

OBSERVACIONS
El primer projecte del temple actual correspon a l'any 1770 i s'atribueix al mestre d'obres Antoni Mesquida. Les obres començaren el 1784 i es
prolongaren durant molts d'anys. Els problemes constructius a causa de les grans proporcions de l'edifici motivaren la intervenció de
l'arquitecte Isidro González Velázquez. La construcció no guarda fidelitat als plànols de González Velázquez, sobretot pel que fa a la façana
principal, transformada en el 1853 segons el model de l'arquitecte Antoni Sureda, deixeble de González Velázquez.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0997

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cap Blanc
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0999

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Capocorb Nou
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0998

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
29

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
01

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Capocorb Vell
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1000

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cugulutx Jaqueta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-1-2

LONGITU
486.534

LATITUD
4368.820

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

NIVEL
DESCRIPCIÓ

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1016

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mut Vell
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0996

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Cala Pi
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1014

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
5

INTERVENCIÓ:

PARCELA:

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Tanca de S'Era
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Estructures soterrades que afloren molt poc a la superfície (0'20
metres). A sobre hi ha construït una tanca de pedra seca que
divideix la pleta de S'Era del camí. Al camí és on hi ha la major part
de les estructures visibles (veure croquis). A la Tanca de s'Era i
arran del marge hi ha unes quantes peces visibles. És en aquest
indret de la Tanca de s'Era on el terreny fa un pujant i un canvi de
color.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1015

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
188

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Garcies D'en Ferretjans
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Les cases de possessió de Son Garcies d’en Ferretjans es disposen
linealment en bucs adossats davant de la carrera.
Aquests bucs integren l’habitatge humà, la torre de defensa i algunes
dependències agropecuàries: un forn, estables i païssa, graners amb
volta de canó, una portassa, un colomer i una barraca de carro.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0994

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
12

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
659

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Molí Biniferri
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-2-8

LONGITU
490,522

LATITUD
4372,750

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Molí de vent fariner, situat aïllat en front de les cases, amb torre de
planta circular malgrat a la seva secció inferior presenta forma
quadrangular. Té un portal amb brancalada i doble llinda de marès,
que ha estat parcialment tapiat i que originalment donaria pas a
l’envelador, aquest darrer desaparegut. Segons l’inventari de la
associació d’amics dels molins de Mallorca, també s’hi troba un altre
portal a la planta baixa de la torre, que serveix per accedir a l’interior
de la mateixa. Finalment, la torre té dos finestrons de marès a la
secció superior. No conserva cap mena de coberta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0995

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
15

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
109

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Binificat
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-4-8

LONGITU
495,583

LATITUD
4373,381

UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Torre de defensa amb forma quadrada i que conserva elements
gòtics.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

NIVEL

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1001

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
23

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
279

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre d'Es Llobets
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ
La torre destaca en alçada sobre la resta de bucs. S’ha habilitat
interiorment per poder formar part de la vivenda, servint de connexió
entre casa dels senyors i casa dels amos.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1025

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
26

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
6

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Vernissa
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Casa de possessió amb carrera davantera i pavimentada. Integra
una sèrie de bucs adossats que es disposen en forma de “U”,
aquests bucs són: l’habitatge dels senyors, l’antiga torre de defensa,
l’habitatge dels amos i algunes dependències agropecuàries: una
portassa, un forn, estables i païssa. De forma dispersa, al voltant
del volum principal, trobam la resta de dependències agropecuàries:
portasses, una vaqueria, solls, dues barraques (una d’elles
esbucada); i les instal·lacions hidraùliques: una cisterna front a la
façana oest de la casa i un aljub al costat de la vaqueria.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1012

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
019

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre S'estalella
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1024

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
11

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Vallgornera Vell
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1006

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
14

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Guiamarà

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

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITU
489.373

LATITUD
4360.258

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

OBSERVACIONS
S'ha pogut visitar l'interior de l'immoble.
La torre de defensa està documentada al segle XVII.
La possessió està documentada al segle XIV.

DESCRIPCIÓ
Casa de possessió que integra una sèrie de bucs disposats en bloc,
aquests són: l’habitatge humà, la torre de defensa i algunes
dependències agrícola-ramaderes (païssa, estables i portassa).
Aïlladament, dins els terrenys de la possessió, trobam la resta de
instal·lacions agropecuàries: el forn, unes altres estables i portassa
dins un mateix bloc, una cisterna adossada als estables, una
barraca, els sestadors, les solls i dos assecadors de fruits.
La torre es troba adossada a l’habitatge humà, actualment està en
obres de restauració a causa del seu estat ruinós, així mateix, ha
estat, al llarg del temps, objecte de greus transformacions que han
degradat el seu aspecte original.
L’habitatge té una crugia i dues altures: planta baixa i primer pis.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1007

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
27

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
4

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Guiamaranet

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

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-6

LONGITU
489.373

LATITUD
4360.258

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Casa de possessió amb carrera davantera i pavimentada. Integra
una sèrie de bucs adossats en forma de “U”. El buc principal
presenta l’habitatge dels amos i el dels senyors separats per pisos.
La torre de defensa es troba adossada al buc principal i comunicada
interiorment amb aquest, destaca per ésser de planta circular i tenir
major alçada que la resta de bucs. Annexes a la vivenda i a la torre
trobam algunes dependències agropecuàries: graners, un assecador
d’ametlles, una portassa i el forn.

Modern
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular
De forma aïllada, en front de la casa, trobam la resta de

OBSERVACIONS
S'ha vist l'interior de l'immoble.
Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1942, ubicat a la façana exterior de la torre de defensa.
Possessió documentada al segle XIV, quan formava una única possessió amb Guiamarà. Al segle XVII es separaren.
Hi ha un jaciment prehistòric als terrenys de la possessió.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1023

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
28

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Vallgornera Nou
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Aquesta construcció respon a la tipologia de casa amb torre; a partir
de la torre es varen anar construint els bucs que l’envolten formant
una L. L’habitatge humà té dues altures: planta baixa i porxo. A la
planta baixa es fa la vida domèstica i dues crugies separen l’interior.
Dins la primera crugia trobam la cambra bona, una habitació a un
costat de l’eix central i a l’altre costat una escala que puja al pis
superior. La segona crugia conserva l’antiga cuina amb la llar de foc,
una pica, el cossi i el rebost; en front de la cuina hi ha una zona
d’habitacions de recent construcció que abans eren dependències
per a animals (estables i païssa). El porxo, destinat com a espai
d’emmagatzematge, es troba en desús. Annexes a l’habitatge es
disposen tres cisternes que l’abasteixen d’aigua i diverses
dependències agropecuàries ara ja en desús.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1008

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
32

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
5

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Llucamet

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

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-5

LONGITU
481,840

LATITUD
4362,390

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

NIVEL
100

DESCRIPCIÓ
La Carta Arqueològica només documenta ceràmica i no estructures.
Tot i això un cop prospectada la zona, s'han localitzat restes
d'estructures prehistòriques dins aquesta mateixa tanca adossades a
la paret en sec, allà on el terreny pren la màxima cota de nivell. A
l'altra banda de la paret hi ha una zona de conreu, en la qual no s'han
localitzat ni estructures ni material ceràmic. De les restes
localitzades (molt arrasades) destaca una planta quadrangular
adossada a la tanca. Als seus voltants l'escampadissa d'estructures
i pedres soltes cobreix una àrea de 20x20 metres on les pedres
ubicades "in situ" tenen una altària màxima de 0'40 metres. La
ceràmica es present als voltants immediats i encara més enllà.
Conseqüència de la presència ceràmica s'estableix una àrea de
control arqueològic més extensa que la de la zona protegida.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1009

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
34

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
009

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Llapassa
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Localitzacio bastant allunyat de les cases. El portal d'acces (1,72 x
0,65m ), està situat a 0,70 m d'alçada. Consta de dos sostres,
conservat la maquinària completa en el segon d'ella. A la part inferior
el diàmetre interior és de 2,10 m., i a la superior de 2,60 m.. Hi ha
11 escalons de pedra molt rudimentaris, repartits 7 fins al primer
sostre, i 4 más el gruix de la jàssera, fins al segon. Conserva els
dos congrenys i les galteres de l'abre. En el congreny inferior, hi ha
la data de 1873. Les mides totals són 6,75 m. d'alçada i 3,10 m.
d'amplaria.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1011

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
35

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
11

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre de Sa Llapasseta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-4

LONGITU
481730

LATITUD
4363925

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

BIC
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XVII

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa de planta circular parcialment adossada a les
cases. Té dues plantes i un terrat. Parament paredat antic amb
restes de referit. Dos buits ubicats de forma irregular: una finestra
amb ampit i llinda de soca, un finestró esbocat i una espitllera.
Coberta de falsa cúpula a les dues plantes, i plana la coberta
exterior. Accés des del rebost de la vivenda a la planta baixa de la
torre per un portal plà que dóna pas a un passadís de paladar plà
tallada en el mur de la torre; a l’interior, armariet de paret; parament
parcialment emblanquinat. L’accés des de la planta baixa a la planta
pis es realitzava per un forat obert a la coberta: actualment no és
practicable i s’hi accedeix des de les cases. Adossats en el
parament, travessers de fusta que serveixen d’escala per accedir, a
travers d’un forat practicat a la falsa cúpula, en el terrat. Parapet
amb espitllera i troneres.

OBSERVACIONS
Pel que fa als criteris de datació, s'han tingut en compte tant la cronologia de la possessió, la qual apareix en els estims de 1685, i la
integració de la torre en el conjunt de les cases com una inscripció que apareix dins una cartel·la en el parament de la torre que diu 1610.
Per altra banda, a la Història de Llucmajor de Bartomeu Font Obrador es diu que "A los 79 años después de haberse segregado la Llapasseta
de la finca matriz de la Llapassa, su tercer propietario Bernardo Salvà levantó la torre y casa a mediados del siglo XVII" (veure bibliografia,

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1013

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
41

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
002

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre Son Delabau
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1018

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
42

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
558

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre Son Noguera
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ
Torre de defensa situada a les cases de la possessió de Son
Noguera. De planta quadrangular, fa uns 4’5m. d’amplària. Té quatre
plantes: les tres primeres són de l’edifici defensiu mentre que la
quarta és un terrat modern amb parapet i barana de marès.
Parament paredat en verd, referit i enlluït amb les faixes simulades
de ciment; estructures dels buits i faixes, de carreus de marès.

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1022

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

BIC 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:

Son Taixequet des Llobets
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

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.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1021

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

BIC 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
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

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.

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_1020

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

BIC 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:

Torre Son Servereta
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Torre de defensa de planta circular, fa uns 5m de diàmetre i té
planta baixa, planta pis i terrat. Bastida amb paredat en verd de
pedra viva. Planta baixa: l’accés es fa des de la planta baixa de
l’habitatge. El portal és modern. La cambra, de planta circular, és
baixa i està coberta de forjat pla amb llenyam vell d’ullastre. Pel que
fa al portal antic, si en tenia, podria estar a tramuntana, condemnat
pel mur de llevant de l’habitatge i just davall del portal antic de la
primera planta de la torre. Primera planta: s’hi accedeix des del
primer pis de l’habitatge. El portal és modern. La cambra circular té
una alçada actual d’uns 3’50m. i és coberta de sostre modern amb
embigat de fusta. L’escala que comunica la primera planta planta
amb el terrat pot ser posterior a la construcció de la torre. El terrat
fet recentment en treure la teulada que cobria la torre.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1202

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
50

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
07

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torre Garonda
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-5

LONGITU
489,900

LATITUD
4362,187

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:

BIC
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XV

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Torre de defensa situada a les cases de la possessió de Garonda.
És de planta rectangular. Actualment té tres plantes: les dues
primeres corresponen a l’antic edifici defensiu; la tercera, és un
terrat modern. Planta baixa: té una cambra amb un finestró al mur
de llebeig, i sostre antic revestit, recentment, amb un cel ras. Antiga
segona planta: desapareguda fa poc en esbucar-se parcialment, fou
reconvertida en el terrat que, actualment, cobreix la torre i el cos
adossat que té a gregal. Al terrat actual s’hi accedeix per una escala
moderna que comença al segon pis de la casa dels amos i acaba a
la caseta de sortida que hi ha al terrat. El rellotge de sol instal·lat al
cantó de migjorn és el que, al mateix lloc, hi ha al terrat actual.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1002

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

BIC 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:

Torre Ses Arnaules

Erosió; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-2-4

LONGITU
489.584

LATITUD
4363.503

NIVEL

UBICACIÓ:

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).

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

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

BIC
Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

Segle XIII

Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

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_1005

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

BIC 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

BIC
Rural
PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

DESCRIPCIÓ
Diversos bucs adossats formen un bloc irregular que incorpora la
torre de defensa (la torre de defensa és del segle XV, segons la
documentació bibliogràfica), 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.

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.
No s'ha pogut veure l'interior, sols l'exterior.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1004

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

BIC 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:

Torre 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

BIC
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. La planta baixa
es troba coberta amb pèrgola de ferro, i el terra, al davant del portal
d’accés, està pavimentat. Al porxo hi ha dues finestres allindanades,
una d’elles amb ampit motllurat.

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_1017

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

BIC 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:

Torre Son Mutiliardo
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Torre de planta quadrangular de tres altures. Parament paredat en
verd llevat de les faixes, en cadena d’angle, i les estructures dels
buits. Coberta de volta de canó a l’interior i plana a l’exterior. Terrat
amb mènsules que suportaven el parapet, ara inexistent; caseta de
sortida. L’accés es realitza des de les cases, a la planta baixa, per
una porta amb arc de mig punt, sense dovelles (l’arc retallat a una
peça de marès); a la primera planta, la porta d’accés, moderna, és
també d’arc de mig punt. Trobam buits només a dues de les façanes
que corresponen a la façana posterior de la vivenda principal; a una
d’elles, finestra plana (que probablement no sigui original) damunt la
qual hi ha una sagetera; a l’altra, finestró esbocat i, en el mateix eix
vertical, finestró amb arc de mig punt obert a una peça rectangular
de marès.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_1019

GRAU DE PROTECCIÓ:

A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

BIC 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:

Torre Son Serra
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB

LONGITU

LATITUD

NIVEL
DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

BIC
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Torre de planta rectangular de dues plantes adossada a les cases.
Escarpa a la base fins un terç de la seva altària visible a tres dels
seus murs (el que fa de paret mitgera no s’ha pogut veure). Teulada
de dues vessants amb teula àrab. A la façana principal, porta d’arc
plà tallada a l’escarpa; finestra am arc de mig punt, condemnada, de
la qual n’es visible tota l’estructura, finestró i espadanya sense
campana. A la façana lateral, finestra plana oberta a part d’un
finestral condemnat del qual en són visibles llinda i rebranques;
finestró esbocat a la part inferior. A la façana posterior, finestra amb
llinda, rebranques i sense ampit; xemeneia amb permòdol inferior.
Parament paredat en verd llevat de les faixes, les estructures dels
buits, els buits condemnats i part dels murs

