Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_159

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
5

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Ses Cabanasses

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITUD
482,750

LATITUD
4370,760

NIVELL
130

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Cova artificial excavada al marès. Es troba situada a un cantó de la
tanca, allà on els marges fan un angle de 90º. L'accés és bo, espaiat
i net. Està retallat al marès i s'accedeix per una rampa, a través d'un
corredor descobert de 7 metres de llargària. A l'interior l'altura
màxima és de 2'50 metres.
L'interior de la cova és net i només hi ha algunes pedres caigudes i
terra fina que cobreix el terra. No s'utilitza.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0160

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
5

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cases Velles / Tanca de s'Era

Fenies agrícoles; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITU
482,450

LATITUD
4370,370

NIVEL
130

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Jaciments arqueològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

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.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0161

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
5

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Pleta des Tren

Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
723-8-1

LONGITU
482,450

LATITUD
4370,380

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Jaciments arqueològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Estructura A: restes prehistòriques situades a la part elevada del
terreny. Estan molt arrasades però determinen clarament una planta
rectangular. Es troba a 38 metres al sud del jaciment 25/160.
Estructura B: situades a 86 metres en direcció sudoest de
l'estructura A. Consisteix en dues plantes navetiformes i altres
estructures inidentificables que si adossen. Conformen una elevació
del terreny. Als voltants d'aquestes restes n'hi ha d'altres però es
troben molt arrasades i només consisteixen en una pedra aquí ("in
situ"), una altra allà, etc. En qualsevol cas queden englobades en
l'àrea de delimitació de l'estructura B. Estructura C: restes molt
arrasades. Destaquen les restes del doble parament d'una naveta
amb una altària de 0'50 cm. A 5 metres d'aquestes restes i a la part
més elevada del terreny s'insinua una filada que probablement es
tracti d'una altra naveta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0158

GRAU DE PROTECCIÓ:

Protecció integral A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
5

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
3

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Can Sala-Mises

Vegetació; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-8-1

LONGITU
480,800

LATITUD
4372,070

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Jaciments arqueològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

60

DESCRIPCIÓ
Restes molt arrasades. Es distingueixen algunes peces "in situ" i
alguna cantonada, però es troba tan arrasat que no és possible
comprendre la planta, ni concretar l'època. No s'ha trobat ceràmica
en superfície.
El jaciment es troba situat a escassos metres de la carretera i al
límit d'on comencen les terres de conreu.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_129

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
20

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Cardell / Son Monget

Erosió; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITUD
484,540

LATITUD
4373,000

NIVELL
110

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Cova de 6'50 x 5 metres de profunditat. Al fons s'aixeca un mur de
pedra seca rera del qual i per informació oral de l'amo de Son
Cardell, existeix una gran sala de major alçària que l'actualment
visible. Al fons i a l'esquerra presenta una cambra

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0130

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
20

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Cardell / Son Monget

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITU
484,250

LATITUD
4373,190

NIVEL
125

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Jaciments arqueològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un conjunt de 3 coves (A,B,C) juntes i d'una altra cova D
una mica més separada. S'han protegit com un sol conjunt. A:
S'accedeix per un corredor que s'obri a una cambra de 4x4 metres
d'alçada. A la dreta té un altre corredor de 6 metres de llarg i 4 m
d'alçada. A l'oest presenta un mur que la separa de la B i més a
l'esquerra un petit nínxol. B: Situada a l'oest de l'A és la més
profunda, 9 metres, té una amplada de 3 metres i 4 metres d'alçada.
A la seva part occidental té 2 nínxols i una obertura que comunica
amb la cova C. Junt al primer nínxol hi ha un pou. C: Cova de 8'50
metres de profunditat i més de 6 metres d'amplada. La planta és
quasi trilobular i comunica amb la cova B. D: Situada una mica més
allunyada en direcció al N. Medeix 5x6 m amb una alçada de 2'50 m.
Presenta dues cambres i un nínxol.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_138

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Monjo
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

LATITUD

NIVELL

698-8-7

DESCRIPCIÓ

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONS

Conjunt de coves naturals retocades situades a la vessant oest del
torrent des Tarongers. El conjunt està constituït per un total de 6
coves. Hem asignat un número a aquestes coves per a facilitar la
descripció.
Cova 1. Cova natural. Part del sostre, que és de pedra fòssil, s'ha
enderrocat en grans blocs caiguts davant l'entrada i deixant una
fondària màxima de 5'50 metres.
Cova 2. Es troba situada a 3 m de l'anterior. Està formada per
vàries coves situades al llarg de la façana que dóna al torrent. Té
una llargària de 20 metres i una altura màxima de 1'80 metres. El
sostre ha caigut en gran part bloquejant l'obertura de la façana i
donant encara més sensació de cova.
Cova 3. Es tracta de dues coves naturals que donam com a una.
Part del sostre s'ha esfondrat en petits fragments que s'acaramullen

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_135

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
21

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Talaieta

Vegetació; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

724-1-1 / 699-1-8454,330

LATITUD
4372,470

NIVELL
130

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
El jaciment situat a la part elevada del terreny és un claper constituït
per pedra petita d'enderroc al qual se li ha adossat una tanca.
D'aquest claper, que té una altura aproximada a 1'80 metres,
destacam algunes filades al cim i una altra a nivell de terra,
constituïda per quatre peces que afloren uns 10 cms a la superfície.
Els voltants immediats del jaciment, dins tota la tanca, són plens de
ceràmica, que també es present a la tanca de vora les cases i arran
de les edificacions, on la densitat de ceràmica romana i islàmica és
molt alta. Cap a l'oest la ceràmica apareix també dins tota la tanca
(veure croquis).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_128

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
7

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
20

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Tanca d'en Conill

Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-1-8

LONGITUD
484,680

LATITUD
4372,750

NIVELL
130

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Cova situada arran del camí. L'accés és impossible per culpa dels
abocaments de terra d'una cantera propera. Des de l'exterior es veu
que la cova té una planta longitudinal d'una llargària aproximada d'11
metres i una amplada de 2'50 metres.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_137

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
8

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
2

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Monjo

Reutilitzacions; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
698-8-8

LONGITUD

LATITUD

NIVELL

432,100

4374,800

75

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Conjunt de coves naturals retocades, situades al costat est del
torrent des Tarongers. Entre les coves i el torrent hi ha vàries
terrasses sembrades d'arbres fruiters. L'extrem més a l'est d'aquest
jaciment el constitueix una cova que queda aïllada a l'esquerra de la
carretera. És a l'altra banda d'aquesta carretera on es concentra el
conjunt de les coves, un total de nou que còrre cap a l'oest. Algunes
d'elles les empren per a diverses activitats, però no s'han vist
afectades estructuralment. Per a la descripció de les coves veure el
croquis específic de cadascuna.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0139

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
8

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
1

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Torrent
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:
LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
698-8-7

LONGITU
482,650

LATITUD
4375,800

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Jaciments arqueològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Desconegut

OBSERVACIONS

90

DESCRIPCIÓ
S'ha prospectat la zona, però no s'ha localitzat la cova. La Carta
Arqueològica la situa al tall del torrent, però s'ha recorregut l'àrea
dues vegades sense resultats positius. Actualment s'aboquen gran
quantitat d'escombreries al torrent i no es descarta que la cova hagi
quedat sepultada.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_141

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
6

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Cova de ses Anyelles

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

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-1-7

LONGITUD
487,620

LATITUD
4375,470

NIVELL
250

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Cova artificial molt retocada i que ha tingut diversos usos. L'accés
es fa a través d'un portal de marès adossat a una paret de pedra
seca referida que s'ha practicat a modus de tancament a la boca de
la cova. L'interior apareix molt espaiat i es troba net. Té una fondària
de 6 metres i una llargada d'11 metres. L'altura és de 5 metres en
alguns punts. Des de la cova es té un bon domini visual al nord.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_140

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Figueral de Moro

Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-2-7

LONGITUD
488,150

LATITUD
4375,440

NIVELL
230

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
La carta arqueològica parla de dues coves, una no localitzada i l'altra
artificial que aprofita una terrassa. S'ha localitzat una cova de dues
entrades que s'ha classificat com A i B. No s'ha pogut accedir a
l'interior per cupa de l'espessor de la vegetació. No obstant això,
s'ha estimat una longitud del total de la planta de 12 metres, que
comprendria els accessos A+B, més un metre de separació entre
ells. La fondària estimada és de 8 metres que és la fondària màxima.
La cova es troba situada en una zona d'ullastres molt poblada, entre
marges i tanques. Al voltant hi ha ceràmica excepte a la vessant
sud. La cova es troba a la part més alta del terreny. Podria haver-hi
una altra cova a l'est de l'anomenada B, totalment tapada per grans
pedres i la coberta caiguda en bloc.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_143

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
6

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Mendívil de Dalt

Fenies agrícoles; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

699-2-7/1-7 487,700

LATITUD
4375,900

NIVELL
210

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
La fitxa de la Carta Arqueològica parla de dues tombes escavades a
la roca, però s'ha prospectat tota la zona i no s'han localitzat.
Apareixen dos nuclis d'aflorament de roca, just allà on el terreny
s'eleva i en el lloc que la carta arqueològica situa el jaciment. No
obstant això, no s'ha localitzat. Probablement s'hagi cobert de terra ja
que tota la tanca es conrea. La ceràmica documentada és
escassísima.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_142

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
9

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
6

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sementer des Clapers

Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-1-7

LONGITUD
486,660

LATITUD
4375,140

NIVELL
210

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Cova artificial pretalaiòtica situada a 50 metres del camí en direcció
SE i a 2 metres de la tanca. Es troba dins el pinar. L'accés es fa a
través d'una rampa pronunciada que es troba espaiada i neta.
L'interior està ben conservat i no ha patit cap transformació.
Destaca un bancal a la dreta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0144

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
10

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
14

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Coveta

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-2-7

LONGITU
488,070

LATITUD
4375,850

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Jaciments arqueològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
RESTES: vàries pedres prehistòriques col·locades situades arran del
camí de Son Mendívil i sobre les que s'ha abocat terra configurant
un petit túmul del qual no és possible saber-ne les característiques.
A 40 metres en direcció a l'est trobem tres ortostats "in situ", situat
davant la cova A, servint de tancament a manera d'una muradeta de
5 metres de llargària. Pel terra es veuen altres ortostats caiguts i tot
al mig d'un gran femer. COVES: Probable cova A. Situada rera els
ortostats, tot i que està cegada. Arranca amb un corredor amb
pendent escavat a la roca però aquest es troba cegat a un metre del
seu recorregut per una paret de pedra seca. La cova B es troba
situada a 10 metres de la primera en direcció a l'est. Es presenta
molt alterada pels abocaments de terra i fems. Part del sostre ha
passat per ull i als dos costats s'ha abocat munts de terra un dels
quals s'ha convertit en una rampa per a passar-hi vehicles.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0209

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
11

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
448

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Reus / Son Saleta

Obres privades; Fenies agrícoles; Reutilitzacions;
Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITU
491,670

LATITUD
4374,600

NIVEL

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Jaciments arqueològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Poc danyat

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Qanat situat dins la finca de Son Reus (Algaida) i dins la finca de
Son Saleta (Llucmajor). La mina es troba situada dintre d'un
sementer arran del camí Vell d'Algaida i als peus de Puig de
s'Escolà. S'hi accedeix per una escala excavada parcialment a la
roca. A l'interior destaquen tres arcs. La galeria del qanat, que ve del
nord (Algaida), s'aboca en aquesta mena de cisterna i des d'aquí surt
en direcció sud (Llucmajor). Només es veuen els orificis d'entrada i
de sortida d'aquesta galeria, la llargària de la qual estimem en devers
300 metres. A la superfície s'han practicat els pous de ventilació de
la galeria. S'han comptabilitzat un total de 9 pous d'aireig al llarg
d'una línia de 155 metres, que desapareix davall del Camí Vell
d'Algaida per a tornar a comparèixer dins Llucmajor (Son Saleta)
arran de la tanca que serveix de partió de terme i en forma d'una
construcció per a la sortida d'aigües.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_207

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
13

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
61

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Puig de s'Escolà

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
491,745

LATITUD

NIVELL

4374,375

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Jaciment situat al cim del Puig de S'Escolà i orientat al Nord. Té un
bon domini visual exceptuant al NW, W i S.
Restes d'un mur ciclopi de tancament de 5 metres de llargària x 1'90
d'alçada. El mur consisteix en una filada de 4 megalits de gran
tamany assentats sobre una dotzena de pedres de mitjana grandària
a manera de zòcols. Cap a l'oest el mur s'adossa a unes penyes
naturals que constitueixen el cucurucull del puig. Als voltants no hi
ha restes visibles del jaciment ni s'ha documentat ceràmica.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_208

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
13

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
61

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Puig de s'Escolà

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
491,825

LATITUD

NIVELL

4374,385

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Balma natural situada a la vessant NE del Puig de s'Escolà.
Configura un abric de 10 metres de fondària i amb una façana de 50
metres de llargària. L'alçària de l'abric és de 6 metres a la part més
alta (façana) i des d'aquí el sostre va minvant cap a l'interior fent un
angle de 45º aprox. A la banda sud de la balma hi ha vàries pedres
de gran tamany caigudes al davant que fan la funció de protecció de
l'abric. En aquesta mateixa banda s'han col·locat alguns puntals i
brancatges ja que l'abric s'està reutilitzant per a guardar-hi els
animals. En relació a aquest fet es veu un tancament de pedra seca
d'1 metre d'altura construït al llarg de quasi tota la façana. El sòl de
la balma és ple de compost, terra caiguda i pedres que hi ha rodolat.
En algun punt tot aquest farciment puja més amunt que el nivell del
sòl.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_210

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
13

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
642/674

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Puig de s'Escolà / Sa Cova

Erosió; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
491,585

LATITUD

NIVELL

4375,020

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Cova situada arran d'una tanca i coberta de terra. Es veu un tall a la
roca de 2'30 metres i un acaramullament de pedres sobre el que
seria l'entrada. Als voltants es veuen megalits, però desplaçats del
seu lloc original.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_145

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
14

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
231

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

S'Aresta

Vegetació; Fenies agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-3-8

LONGITUD
494,200

LATITUD
4374,150

NIVELL
255

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Taca ceràmica ocupant part del cim d'un petit turó i molt més
abundant en els pujants est i sud. Al vessant sud-oest hi ha una
cova en molt mal estat de conservació. No és possible accedir a
l'interior car és ple de terra i pedres. A la mateixa vessant s'ha
identificat una agrupació de tres pedres soltes.
Del suposat poblat que parla Mascaró Passarius no en queda
absolutament res. Destacar l'important domini visual que es té des
del cim.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_146

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
15

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
7

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Bonaventura

Obres públiques; Vegetació;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
699-4-7

LONGITUD
496,030

LATITUD
4375,170

NIVELL
250

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Restes d'una paret constiuïda per grans blocs. Les pedres tenen
més d'un metre d'altura. Sis d'elles formen una línia NW-SE amb una
sola filada. A la banda sud una d'elles tancaria a manera de
cantonada. Als voltants es troben pedres mogudes i afloraments de
la roca natural. No es troba ceràmica. El jaciment es troba al
començament d'un camí de terra que surt del camí de Son
Bonaventura. Al final d'aquest camí a uns 90 metres aprox. Es troba
la possessió la qual no figura al plànol 1:5000 (veure croquis).

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_174

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
17

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
40

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Puig de la Glòria

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITUD
495,100

LATITUD

NIVELL

4372,000

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Tres coves a les quals s'accedeix a peu des de la finca de Sa Mina.
Situades entre dos turons (Puig de Ses Cigonyes i el Puig de la
Glòria). A la part anterior de les tres coves hi ha un reblit de pedres
de mitjana grandària essent aquí la vegetació molt densa. Dues de
les entrades (A i B) estan orientades a SW; la tercera [C] mira cap al
NE. Les tres obertures són molt estretes i verticals. L'interior és molt
petit (2-3 metres de fondària). Sembla que totes s'han retocat i això
s'aprecia bé a la cova A.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_173

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
17

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
165/211-212

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Vinya Vella

Erosió; Obres privades;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-4-1

LONGITUD
495,000

LATITUD
4372,180

NIVELL
210

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Fragments de material ceràmic localitats en superfície. No
s'observen estructures. El propietari informa que en el lloc on es
trobà una tomba romana, actualment hi ha abocat terra.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_175

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
20

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
12/13/14-19/15/740

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Fullaneta / Molí de ses Basses

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-1

LONGITUD
491,720

LATITUD
4371,050

NIVELL
140

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'una taca ceràmica que enrevolta les cases de Son
Fullaneta. La densitat és molt baixa i apareix de manera molt
dispersa. És ceràmica romana i islàmica, a més de la ceràmica
apareixen vàries pedres prehistòriques reaprofitades per fer marges.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERENCIA:

LLC_0171

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
20

INTERVENCIÓ:

PARCELA:
731

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Isern

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACION TOPOGRAFICA
MTB
724-3-1/3-2

LONGITU
493,110

LATITUD
4370,150

NIVEL
130

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:
UBICACIÓ:
ANTIGÜETAT

Jaciments arqueològics
Rural
PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un conjunt de cinc sitges situades dins un redol de 13
metres x 18 metres, al mig d'una pleta. Es troben en bon estat de
conservació però la presentació és pèssima (terra i pedres abocades
a dins i moltes males herbes que cobreixen l'interior i l'exterior).
El conjunt de les sitges és bo d'identificar en el terreny car formen
un petit pujant i la vegetació canvia de color.
No s'ha localitzat ceràmica als voltants i de les moles romanes
referenciades a la Carta Arqueològica tampoc se n'ha documentada
cap.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_172

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
20

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
731

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Isern / Son Fosquet

Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
7243-1/3-2

LONGITUD
493,000

LATITUD
4370,300

NIVELL
130

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
En aquesta zona es trobaren més d'una vintena de cadàvers
enterrats directament i sense material. Les nostres prospeccions no
han donat cap resultat positiu. Prospectada l'àrea no s'ha localitzat
cap estructura ni ceràmica.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_149

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
21

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
221

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Es Cuitor

Vegetació; Fenies agrícoles; Erosió;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-3

LONGITUD
494,170

LATITUD
4367,340

NIVELL
95

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Taca ceràmica que agafa vàries tanques, especiament aquella on hi
ha situat un claper fet amb restes de pedres resultat de la destrucció
del poblat. Es veuen altres pedres de gran tamany que han servit de
fonamentació per als marges.
El terreny on es localitza la ceràmica es va elevant en direcció al
Nord, essent allà on la densitat ceràmica és més alta.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_150

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
21

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
221

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Sa Pleta

Vegetació; Erosió; Fenies agrícoles;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB

LONGITUD

724-3-3/4-3 494,340

LATITUD
4366,600

NIVELL
95

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un jaciment molt dispers sobre el terreny i molt arrasat.
Es localitzen diversos nuclis d'estructures consistents en algunes
restes de filades, molt poques de les quals fa possible la
identificació de la planta. És un jaciment de grans dimensions.
S'hi localitza un forn de calç que es construí adossant-se a un mur
prehistòric, del qual n'aprofità quasi totes les filades per a la seva
construcció. Prop d'aquest forn es troben dues cabanes, una d'elles
es construí reutilitzant grans ortostats del jaciment.
La vegetació d'ullastres baixos fa difícil el coneixement de la
dispersió exacta del jaciment.
La part elevada del terreny apareix coberta de ceràmica de totes les
èpoques.
Destacar la gran extensió de superfície que ocupen les estructures.

Ajuntament
de Llucmajor
REFERÈNCIA:

LLC_166

GRAU DE PROTECCIÓ:

C

AMBIT DE PROTECCIÓ:

IDENTIFICACIÓ:

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

DIRECCIÓ:

POLIGON:
21

INTERVENCIÓ:

PARCEL.LA:
181

NOM COMÚ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Son Ramis Vell

Obres privades; Reutilitzacions;
PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA
MTB
724-3-2

LONGITUD

LATITUD

NIVELL

494,280

4368,090

110

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓ:

Jaciments arqueològics

UBICACIÓ:

Rural

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Destruït en gran part

OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ
Cova artificial totalment modificada per l'actual propietari que l'ha
convertida en un santuari pseudo-marià. L'accés es fa a través
d'una escaleta excavada a la roca.

