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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Oratori de Sant Josep CODI JO-1 

TIPOLOGIA Oratori 

ÚS ACTUAL Religiós 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Barroc 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Jornets 

ADREÇA / ACCÉS  Plaça de Jornets 

COORDENADES UTM X: 494643 Y: 4392200  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A003001020000OZ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, assentament en medi rural 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Oratori adossat a les cases de la possessió de Jornets, ja que en un principi va funcionar com a oratori privat però 
al poc temps es va cedir al bisbat i es va convertir en oratori públic. 
La façana esta construïda a base de pedra i morter. El portal major arquitravat és allindanat amb un petit nínxol al 
capdamunt sense cap imatge. Les columnes que formen el portal són de mitja canya amb brancals que 
sobresurten. Damunt les columnes i el nínxol podem veure tres petites piràmides adossades coronades amb una 
bolla. Tot el portal està realitzat amb pedra viva. 
Sobre el portal trobam una claraboia petita motllurada i atrompetada. El coronament de la façana és una testera 
mixtilínia amb sengles cadufes als extrems. 
Esmentar també que a la part dreta del oratori es distingeix una espadanya amb campana. La coberta és de dos 
aiguavessos i de teula àrab. L’interior és d’una sola nau amb volta de canó amb llunetes, dividida en tres trams. El 
presbiteri té un tram de volta de canó i absis amb coberta semicircular.  

CRONOLOGIA Finals s. XVIII 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

FLORIT ZUAZAGA, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles 

VALERO, G. (1999); Sencelles. Guia de passeig 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS La façana ha estat restaurada fa pocs anys. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-1 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Estructura i volumetria de l'edifici. Façanes i espai interior. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Eliminar el cablejat. 

IA: Restauració, conservació, consolidació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

Inclòs al BIC Conjunt Històric 
de Jornets 

DECLARACIÓ  
Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de 3/12/2009 (BOIB 
nº 1 de 2/1/2010) 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 

 



 

 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SENCELLES 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

5

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Jornets CODI JO-2 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Jornets 

ADREÇA / ACCÉS  Plaça de Jornets 

COORDENADES UTM X: 494662 Y: 4392224  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000536000DD99A  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, assentament en medi rural 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió orientada al sud-est, amb una carrera emmarcada al davant. 
Està disposada linealment, i presenta una articulació asimètrica de les obertures. Té una sèrie de dependències 
agropecuàries als laterals i a la part posterior de la casa. La façana principal té dues plantes: planta baixa i porxo. 
El portal principal és un arc de mig punt amb llindar de pedra viva i està coronat per l’escut dels Llabrés de Jornets 
i la data de 1826. Aquest portal està flanquejat per dos colcadors de pedra. A cada banda del portal hi ha una 
finestra allindanada amb ampit motllurat. A l’esquerra de la façana hi ha un segon portal, allindanat, que presenta 
un arc conopial a la llinda i té un altre colcador de pedra a la seva dreta. És l’accés als estables. 
Al porxo trobem cinc finestres arrenglerades, de diferent tamany. Les tres centrals tenen ampit motllurat. La 
finestra de l’esquerra pertany a la pallissa i desplega una escala exterior de dos trams. Just enfront de la pallissa hi 
ha un buc d’un sol aiguavés i una sola planta. Com a elements interessants de la façana destaquen el rellotge de 
sol i el tipus de decoració, a mode de cassetons esgrafiats amb motius geomètrics. 
Al costat dret de la façana s’aixeca una porxada sota la qual s’obri un portal que condueix al celler. Aquí trobem la 
data inscrita de 1764. 
L’interior de la possessió té dues cruïlles i , a la segona, es troba l’escala de marès que puja al pis. La cuina és 
antiga i de grans dimensions, amb gerrer i pica de pedra viva, amb la data de 1749, i la foganya de pinte amb cossi 
de bugada. El celler presenta una gran nau dividida per dos grans arcs, un dels quals forma dos pisos. Dins 
l’estança trobem dos cups i sis bótes. 
El parament de la façana està referit i ornamentat amb esgrafiats geomètrics, en forma d’escacat, alternant dames 
i triangles. Les obertures estan emmarcades amb faixes blanques. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab, i 
remata el frontis mitjançant una doble filera de teules. 
La casa també disposa de dependències aïllades, algunes d’elles hidràuliques, com ara un safareig , un pou i una 
sínia. 

CRONOLOGIA 
s. XIV (1390), s. XV (1412), s. XVI (1578, 1596), s. XVII (1675), s. XVIII (1749, 1764, 1799), s. 
XIX (1826) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM (XV, 8) 

FLORIT ZUAZAGA, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles 

MASCARÓ PASSARIUS, Josep: Corpus de Toponímia de Mallorca 

VALERO, G. (1999); Sencelles. Guia de passeig 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-2 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
La data de 1826 indica la realització de reformes. El buc de carreus de marès situat davant la 
pallissa és de construcció moderna, així com el tercer aiguavés de l'edifici principal. S'ha 
renovat l'ampit de la finestra del pis. Les darreres reformes daten del 2003. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal incloent tots els seus elements, especialment l'escut i el rellotge de sol. 
Estructura i volumetria de totes les edificacions. Tram de teula canalera que es manté. 
Empedrat de la carrera. Construccions hidràuliques i edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Restaurar la façana mantenint el seu tractament decoratiu. Eliminar el cablejat. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

Inclòs al BIC Conjunt Històric 
de Jornets 

DECLARACIÓ  
Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de 3/12/2009 (BOIB 
nº 1 de 2/1/2010) 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-2 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI JO-3 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Jornets 

ADREÇA / ACCÉS  sa Quintana 2 

COORDENADES UTM X: 494634 Y: 4392195  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000546300DD99A  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, assentament en medi rural 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa urbana de dues alçàries: planta baixa i porxo. Fa cantonada amb el carrer Quintana. Presenta una disposició 
asimètrica de les obertures. El portal d’accés és d’arc de mig punt, amb les dovelles i els brancals pintats de blanc. 
Al porxo trobem únicament un finestró, també pintat de blanc, que es troba desplaçat de l’eix del portal. 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter, amb restes d’aterracat.  
La façana es clou amb una cornisa formada per dues fileres de teules. La coberta és d’un aiguavés i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. Les façanes presentes distints tipus de referit. 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada, renovant-se la coberta. S'ha afegit un sòcol amb folrat de pedra.  S'ha 
empotrat el comptador d'electricitat i s'ha referit la tuberia amb el cablejat. Al segons aiguavés 
s'ha construït una terrassa de blocs de formigó. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana principal, especialment el portal. Volumetria de l'edifici. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparar el referits seguint el patró de la planta pis. Adequar mitjançant un tractament 
superficial la terrassa del segon aiguavés. Eliminar el cablejat. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. La 
realització de noves obertures es condiciona al manteniment de la tipologia i característiques 
tradicionals. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

Inclòs al BIC Conjunt Històric 
de Jornets 

DECLARACIÓ  
Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de 3/12/2009 (BOIB 
nº 1 de 2/1/2010) 

 

 



 

 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SENCELLES 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

10

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI JO-4 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Jornets 

ADREÇA / ACCÉS  Plaça de Jornets 12 

COORDENADES UTM X: 494640 Y: 4392182  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000545300DD99A  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, assentament en medi rural 

3. DESCRIPCIÓ 
Casa urbana organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo. La façana presenta una disposició asimètrica de 
les obertures, segurament a causa de les múltiples reestructuracions que ha sofert. 
La façana principal presenta un portal d’accés d'arc escarser, emmarcat amb marès, amb tres graons de pedra 
viva. Al porxo trobem un finestró amb ampit motllurat , situat al vèrtex dels dos aiguavessos, i una finestra de nova 
construcció. Les façanes laterals presenten una sèrie de finestres desiguals, algunes amb ampit motllurat. 
Com a elements significatius tenim els escopidors de pedra viva situats als cantons de la casa , i la cornisa de 
doble filera de teules que correspon a la façana lateral esquerra. 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. A la façana principal es poden veure restes 
d’aterracat. En el carrer major s'obren dos portals, un allindanat i l'altre d'arc escarser amb colcador al costat.  
S'observa una anella per fermar la bístia. La coberta és de teula àrab i dos aiguavessos. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada obrint un arc escarser al portal i una nova finestra en planta baixa. Al carrer 
Major s'han obert dues noves finestres. S'ha referit i s'ha renovat la coberta. S'ha empotrat el 
comptador d'electricitat i s'han instal·lat tancaments de PVC. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façanes i volumetria. Colcador del carrer Major i graons de la Plaça. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Recuperar fusteria tradicional en els tancaments. Eliminar el cablejat 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

Inclòs al BIC Conjunt Històric 
de Jornets 

DECLARACIÓ  
Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de 3/12/2009 (BOIB 
nº 1 de 2/1/2010) 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI JO-5 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Jornets 

ADREÇA / ACCÉS  Major 10 

COORDENADES UTM X: 494649 Y: 4392169  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A003001020000OZ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, assentament en medi rural 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa urbana estructurada en planta baixa i porxo. 
Presenta una disposició regular de les obertures, les quals s’arrengleren en un sol eix vertical desplaçat a un 
lateral de la façana. 
El portal d’ingrés és allindanat i està retallat dins un antic arc escarser que, a la vegada, ocupa l’espai d’una antiga 
portassa d’arc carpanell, de la qual es conserven les dovelles de marès. El llindar és de pedra viva. 
Al porxo trobam un finestró allindanat. 
Com a detall decoratiu tenim les faixes de calç que emmarquen els vans. 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. Observem una cadena de carreus de marès a un 
lateral de la façana. S'observa una anella per fermar la bístia. 
La coberta és de teula àrab i un sol aiguavés, disposat perpendicularment al carrer. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façanes i volumetria. Teula canalera. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Rehabilitació integral. Eliminar el cablejat. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

Inclòs al BIC Conjunt Històric 
de Jornets 

DECLARACIÓ  
Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de 3/12/2009 (BOIB 
nº 1 de 2/1/2010) 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-5 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Nadal CODI JO-6 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Jornets 

ADREÇA / ACCÉS  Plaça de Jornets 11 

COORDENADES UTM X: 494653 Y: 4392173  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A003000950000OD  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, assentament en medi rural 

3. DESCRIPCIÓ 
Casa urbana organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo. 
Presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
A la planta baixa trobem dos portals d’accés reestructurats a partir d’un portal primitiu més gran i d’arc carpanell. 
Queden restes de les dovelles de pedra viva i té una sobreclau descentrada. Els dos portals actuals, situats un 
devora l’altre, són d’arc escarser ,l’un, i arc carpanell ,l’altre. Tenen portes de fusta massissa i llindars de pedra 
viva. A l’esquerra dels portals hi ha una petita finestra atrompetada, actualment tapiada. 
Destaca un pedrís llarg que recorre la meitat de la façana. 
Al porxo trobem una petita finestra situada just damunt la sobreclau del portal. Està emmarcada amb marès i té 
l’ampit motllurat. La llinda presenta una inscripció de la qual es pot llegir:  
                    “G. Llabrés Ventura 28 decembre” 
A l’interior de la casa un arc separa les dues cruïlles. Ressalta el pas emmacat que travessa la casa. 
El parament de la façana és d’aparell irregular, amb les juntes restaurades. 
La façana acaba en una cornisa de dues fileres de teula. Aquestes teules estan pintades amb representacions 
florals i amb els noms de Jesús i Maria. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA 
AV(1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada. S'ha referit la façana. S'han empotrat els serveis d'aigua i electricitat. La 
darrera reforma data del 2001. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 
GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana, especialment el portal, la finestra, el colcador i la volada amb les teules pintades. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. La 
realització de noves obertures es condiciona al manteniment de la tipologia i característiques 
tradicionals. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA 

Inclòs al BIC Conjunt Històric 
de Jornets 

DECLARACIÓ  
Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de 3/12/2009 (BOIB 
nº 1 de 2/1/2010) 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ JO-6 
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FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Poixot (Can Maroto) CODI CA-1 

TIPOLOGIA Casa urbana 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Arquitectura del segle XX d'inspiració tradicional amb elements historicistes 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Cascanar 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 493271 Y: 4387808  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002400500DD98G0001ZT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa urbana organitzada en dues alçades: planta baixa i primer pis. La casa ha estat visiblement reestructurada. 
El que era la façana principal presenta  una disposició simètrica de les obertures, arrenglerades en tres eixos 
verticals. El portal principal, situat al centre de la planta baixa és d’arc de mig punt amb dovelles i brancals de 
marès. Destaca un creu llatina inscrita a la dovella central. Actualment, aquest portal, està parcialment  cegat, 
reconvertit en finestra. Està flanquejat per dues finestres.  
Al primer pis trobem tres vans; al centre una finestra balconera amb balcó exterior i dues finestres. Tots aquest 
vans són allindanats i estan tancats amb persiana.   
A l’esquerra de la façana principal trobem  un portal forà d’arc carpanell que dona pas a una clastra. A l’interior de 
la clastra trobem la façana posterior de la casa, un petit oratori i una torre. La façana posterior presenta un accés 
d’arc carpanell amb dovelles i brancals de marès, un finestra de gran tamany reconvertida d’una antiga portassa i 
un altre finestra. Al pis es situen tres finestres. Aquestes finestres estan emmarcades per faixes referides. Un 
element a destacar és l’escut d’alt relleu situat al capcim del portal d’accés. 
L’oratori presenta un accés allindanat i un òcul superior. Conserva l’espadanya damunt la coberta. La torre, de 
planta quadrada, presenta un portal i una finestra superior d’arc de mig punt. La finestra conserva l’ampit motllurat. 
La torre està rematada amb merlets. 
El parament de les diferents façanes és d’aparell irregular. La casa presenta un sòcol de ciment a la façana 
posterior  i cadenes cantoneres de carreus de pedra. La coberta, de dos aiguavessos, és de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVIII. Anys 20 del segle XX 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM (III, 201) 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
El portal d'accés a la carretera fou transformat en finestra. S'ha empotrat el comptador 
d'electricitat. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-1 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Estructura, volumetria i façanes, incloent totes les obertures,  de les distintes edificacions. 
Portassa. Torre i oratori. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-1 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Bril CODI CA-2 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Cascanar 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera MA-3140 

COORDENADES UTM X: 493286 Y: 4387809  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002400500DD98G0001ZT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès. L’accés es fa per una carrera. Té dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició 
asimètrica de les obertures. 
El portal d'accés és allindanat i està emmarcat amb una faixa referida de color blanc. Al primer pis trobam una 
finestra amb ampit motllurat i doblement emmarcada amb carreus de marès i amb faixa referida. La façana es clou 
amb una teula canalera. Adossat a la façana s'observa un cup de 2,2 m de costat. 
El parament és d'aparell irregular de pedra i morter, amb restes de referit de morter de calç. Presenta cadenes 
cantoneres de carreus de pedra. La coberta d'un aiguavés és de teula àrab. 
A la carrera es troben distintes dependències, una d'elles, de marès i disposada perpendicularment,  serveix de 
separació amb la casa veïna. L'altra segueix l'alineació de la casa principal, presenta porxo i tres obertures de 
distintes mides emmarcades en marès. 
 

CRONOLOGIA s. XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. La casa amenaça ruïna, la teulada s'ha esfondrat. 

INTERVENCIONS La casa original es dividí en dues propietats Can Bril i Can Gorreu. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana, especialment finestra del primer pis, i volumetria del primer aiguavés. Cup i parets que 
el delimiten. Dependències que conformen la carrera, incloent aquesta i el seu tancament de 
paret seca. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Rehabilitació integral 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 



 

 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SENCELLES 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

24

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 



 

 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SENCELLES 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

25

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Gorreu CODI CA-3 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Cascanar 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 493293 Y: 4387813  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002400500DD98G0001ZT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès. L'accés es fa per una carrera. Té dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició 
asimètrica de les obertures. El portal d'accés és d'arc rodó adovellat i amb carcanyol. A la clau s'observa una data 
inscrita: 1742.  El llindar és de pedra viva. A l´esquerra del portal trobam dos finestrons atrompetats. A la banda 
dreta hi ha una finestra. Al primer pis trobam una finestra amb ampit motllurat doblement emmarcada amb carreus 
de marès i amb una faixa referida. La façana es clou amb una teula canalera. 
El parament és d'aparell irregular de pedra i morter. Presenta cadenes cantoneres de carreus de pedra. 
La coberta d'un aiguavés és de teula àrab. La carrera és limitada per una dependència ubicada perpendicularment 
a la façana. 

CRONOLOGIA s. XVIII (1742) 

BIBLIOGRAFIA VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
La casa original es dividí en dues propietats Can Bril i Can Gorreu. Can Gorreu ha estat 
reformada recentment, renovant-se la coberta, els interiors i la façana. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana, especialment portal i finestra del pis, i volumetria corresponent al primer aiguavés. 
Carrera davant la façana. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Riera CODI CA-4 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Cascanar 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 493297 Y: 4387784  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002484500DD98G  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió limitant amb el camí des Campàs, que presenta un portal forà amb arc escarser i els brancals 
inferiors de pedra viva, destacant per les seves dimensions. Aquest accés comunica amb una clastra al fons de la 
qual s’aixeca la façana principal, de dues plantes d’alçat. 
El portal principal és un arc de mig punt amb dovelles de marès i carcanyols. Al capdamunt una cartel·la 
rectangular mostra la data de “1728” amb el relleu del cap d’un àngel. Aquest portal està flanquejat per dos 
pedrissos (un és un colcador) i una finestra a cada banda. 
Al porxo trobem tres finestres alineades, amb l’ampit motllurat. Estan tancades amb portes de fusta. Destaca la 
rosa inscrita a la llinda de la finestra situada sobre el portal. 
L’interior de l'habitatge conserva el trespol antic i l’arc que separa les dues crugies. Destaca la cuina antiga. 
El parament de la façana té restes de referit i pintura blanca. Una teula canalera recorre tot el frontis. Cal ressaltar 
un rellotge de sol situat sobre una de les dependències de la clastra. 
La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 
L'edifici principal es complementa amb un edifici perpendicular a la façana i amb edificis posteriors, en els quals 
s'obre una portassa, en la qual es conserva un escopidor de pedra. Tots els paraments són de pedra i morter, amb 
obertures de marès. 

CRONOLOGIA s. XVII, s. XVIII (1728) 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig. 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo pel que fa a l'edifici principal. El referit de la façana presenta alguns desperfectes. Algunes 
edificacions posteriors amenacen ruïna, presentant esfondraments de la teulada. 

INTERVENCIONS  
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-4 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana de l'edifici principal, especialment portal i finestra central. Estructura i volumetria de 
totes les edificacions actuals. Clastra davant la façana principal. Rellotge de sol. Edificacions 
auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Rehabilitació integral de les edificacions posteriors que amenacen ruïna, mantenint el 
tractament tradicional de les obertures. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-4 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Garau CODI CA-5 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Cascanar 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 493264 Y: 4387775  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002484400DD98G  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió orientada al sud-est, amb carrera davantera, entorn a la qual es disposen les dependències. 
La façana principal consta de dues altàries: planta baixa i pis, i presenta una disposició simètrica de les obertures. 
El portal d’accés és d’arc de mig punt, amb dovelles i carcanyols de marès. Els brancals són de pedra viva i les 
portes de fusta massissa. A cada costat hi ha un pedrís i un fermador de ferro. A la planta baixa també trobam 
dues finestres balconeres i una finestra més petita. Al pis hi ha tres finestres amb ampits senzills. 
La façana es clou amb una cornisa motllurada. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter i la coberta és 
de teula àrab. L’interior de la casa té trespol mallorquí i un arc rodó amb motllureta als capitells que separa les 
dues primeres crugies. Un portal de llinda dóna accés a un tercer aiguavés. 
L’interior del celler està sostingut per dues grans columnes que dissenyen tres arcs redons, l'arc central marca la 
data de 1880 (any de la reforma). 
 

CRONOLOGIA s. XVII (1663), s. XIX (1880) 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig. 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El celler amenaça ruïna, presentant esfondraments la teulada d'un aiguavés. 

INTERVENCIONS 
S'ha afegit un cos modern amb terrassa al primer revolt de la carretera que ve de Sencelles. 
S'ha renovat la coberta d'un aiguavés del celler 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-5 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes de l'edificació principal, especialment el portal. Façanes, arcades, cup i teula canalera 
dels dos aiguavessos del celler. Estructura i volumetria de totes les edificacions. Carrera 
situada davan la façana principal. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparació de la coberta del celler 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. La realització de noves obertures es 
condiciona al seguiment de la tipologia i característiques tradicionals. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Romanyà CODI CA-6 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Cascanar 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 493231 Y: 4387763  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002402000DD98G0001PT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió disposada en bloc amb carrera davantera. Presenta una sèrie de dependències: annexes (forn, 
celler i barraca), i d’altres aïllades  (solls, cisterna i hort). 
La casa està organitzada en dues plantes: planta baixa i primer pis. La façana principal presenta una disposició 
simètrica de les obertures i amb un tractament desigual.  
El portal d’accés s’obri al mig de la façana, és d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès. A cada 
costat trobam una finestra. Al pis trobam tres finestres  d’arc conopial insinuat que conserven l’ampit de marès. La 
finestra central conserva la data de 1709 inscrita. La finestra de la dreta presenta una creu de Sant Antoni (tau). 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter amb restes de referit.  La coberta, de dos aiguavessos, és de 
teula àrab amb cornisa plana. 
 

CRONOLOGIA s. XVII (1672), s. XVIII (1709), s. XIX (1846) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

BERARD, Gerónimo de (1983): Viaje a las villas de Mallorca 1789 

FLORIT ZUAZAGA, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles. 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo. El parament de la façana presenta algunes erosions a la part baixa. 

INTERVENCIONS S'ha renovat la coberta de l'edificació principal i de les dependències situades al front. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Segons el règim d'usos establert per les Normes Subsidiàries a l'àmbit dels nuclis rurals 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana de l'edificació principal, especialment el portal i les finestres de la planta pis. Estructura 
i volumetria de totes les edificacions. Carrera situada davant la façana principal. Edificacions 
auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Homogeneïtzar el tractament del parament de la façana, seguint el patró del tram referit. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ CA-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Aloi CODI SR-1 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Biniferri 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera Sencelles–Inca 

COORDENADES UTM X: 493013 Y: 4392130  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A003001480000OT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
La possessió està organitzada a partir d’una clastra interior, entorn a la qual s’agrupa el conjunt arquitectònic. 
El portal forà és un arc carpanell amb els  brancals inferiors de pedra viva i escopidors a la base. A la dreta 
d’aquest portal, coincidint amb la façana exterior de les cases, trobam una finestra amb marca conopial i creu 
llatina a la llinda, que presenta una data inscrita poc visible, això sí, fa referència al segle XVII. 
La façana principal està orientada al nord i presenta planta baixa i porxo. Les obertures segueixen un esquema 
asimètric. El portal d’accés és un arc de mig punt , tot de pedra viva, amb grans dovelles i carcanyols. A la dreta 
del portal, a l’angle format pel buc perpendicular de la casa, hi ha un coll de cisterna de secció quadrada, tot de 
pedra viva. A l’esquerra del portal ressalta una finestra amb ampit motllurat i una dovella clau a la llinda. Al porxo 
tenim una única finestra amb ampit motllurat, descentrada de l’eix del portal. Al buc perpendicular trobam una altra 
finestra del porxo  amb ampit motllurat i el relleu d'una creu a la llinda. Altres elements de la façana són la teula 
canalera que recorre el frontis. Els paraments de la façana són d’aparell rústic  de pedra i morter. La coberta és de 
dos aiguavessos i teula àrab. La clastra, de planta quadrangular, està empedrada i entorn a ella es distribueixen 
les dependències agropecuàries de la casa (pallissa, celler, portasses, estables i sestadors). 

CRONOLOGIA s. X VII (1662) 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada, renovant-se les cobertes. S'han ampliat algunes dependències i s'han 
obert noves finestres en planta baixa. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes que delimiten la carrera posterior, incloses totes les obertures. Canals a base de 
teules canaleres. Carrera empedrada, inclosa la cisterna. Volumetria de tots els edificis. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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FOTOGRAFIES  

 



 

 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SENCELLES 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

41

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Verd CODI SR-2 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Biniferri 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera Sencelles–Inca 

COORDENADES UTM X: 492975 Y: 4392020  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A004000170000OW  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió disposada en bloc, amb carrera i clastra. La façana principal, orientada al sud, s’estructura en 
dues altàries: planta baixa i primer pis, i presenta  un esquema asimètric de les obertures. 
El portal forà és d’arc escarser, amb dovelles de marès i brancals i escopidors de pedra viva. Aquest portal està 
ubicat dins una paret verda. A la façana principal trobam un portal allindanat on es distingeix el que era antigament 
un arc de mig punt de marès. Devora el portal podem veure una cisterna. Observem que a la dreta del portal 
apareixen tres finestres atrompetades. 
Al pis superior tenim dues finestres. La de l’esquerra presenta un ampit motllurat, mentre que l’altre té un ampit 
més senzill. La façana es clou amb una cornisa plana. 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter, parcialment aterracat. La coberta és de teula àrab i dos 
aiguavessos. Antigament la casa comptava amb dependències agropecuàries, però actualment no es conserven. 
 

CRONOLOGIA s. XVI 

BIBLIOGRAFIA VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament de la portassa té alguns desperfectes 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes anterior i posterior de la casa i volumetria dels dos aiguavessos. Clastra. Portassa 
d'accés a la clastra i parament on s'obre. Cisterna de la clastra. Celler. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Substituir les canals de PVC i fibrociment, i els armariets d'alumini. Eliminar el cablejat. 
Recuperar fusteria tradicional en el portal de la casa que dona accés a la clastra i les teules en 
la porxada sobre el portal que dona accés a la carrera. Reparar els desperfectes del referit dels 
paraments. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. La realització de 
noves obertures es condiciona al seguiment de la tipologia i característiques tradicionals. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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FOTOGRAFIES  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Ca s'Alenyar CODI SR-3 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Biniferri 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Son Llucià 

COORDENADES UTM X: 493321 Y: 4392024  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000400700DD99A0001GF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
La casa de Ca s’Alenyar forma part del conjunt arquitectònic de Son Llucià i presenta una gran façana 
arrenglerada davant el camí. La façana principal està orientada al sud-est i té una altària de dues plantes: planta 
baixa i porxo. Les obertures estan distribuïdes irregularment sobre la superfície del frontis. 
A la planta baixa  hi destaca el portal situat al costat dret de la façana. Es tracta d’un portal de grans dimensions, 
allindanat i emmarcat amb grans peces de pedra viva. Els brancals inferiors es disposen damunt dos basaments 
de pedra viva de més amplada. A l’esquerra del portal hi ha una finestra allindanada i emmarcada amb faixes 
blanques. Al porxo destaca una finestra damunt el portal, amb arc conopial coronat per un punt a la llinda i ampit 
motllurat. 
Com element significatiu de la façana destaca la teula canalera que recorre la façana de banda a banda i es 
sustenta damunt una cornisa formada per una filera de teules. Els murs són d’aparell rústic irregular i estan 
arrebossats a palades. La coberta és de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVI (1578), s. XVII (1675, 1694), s. XVIII (1756, 1784) 

BIBLIOGRAFIA 
FLORIT, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles  

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal, especialment portal i finestra del pis. Volumetria dels dos aiguavessos. Teula 
canalera del segon aiguavés. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Eliminar el cablejat 

IA: Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Llucià CODI SR-4 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Biniferri 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Son Llucià 

COORDENADES UTM X: 493335 Y: 4392043  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000400600DD99A0001YF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de la possessió de Son Llucià. Presenta una gran façana arrenglera davant el camí. Aglutina les següents 
dependències: annexes (celler, cup i pou) i entorn a una carrera posterior trobam una portassa, dues paisses i un 
sestador. La façana principal, orientada al sud-est, té una altària de dues plantes: planta baixa i primer pis. 
Presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
El portal d'accés és d'arc rodó adovellat  amb carcanyol de marès i emblanquinat. Trobam una finestra a la dreta i 
un pedrís baix. Al primer pis hi ha tres finestres. La finestra de damunt el portal d'accés és de pedra viva. A 
l'extrem de la dreta hi ha un portalet  allindanat on s'ha construït  una petita porta que dóna a un celler. Annex a 
aquest celler trobam un cup. Al lateral dret es pot observar restes d'un parament esgrafiat. 
La façana es clou amb una cornisa plana. El parament és d'aparell irregular i presenta cadenes cantoneres de 
pedra. S'observa una anella fermadora a cada costat del portal. La coberta de dos aiguavessos és de teula àrab. A 
la part posterior s'observa un pou amb un rellotge de sol situat sobre l'arc format pels brancals. 
 

CRONOLOGIA s. XVI (1578), s. XVII (1675, 1694), s. XVIII (1756, 1784) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

FLORIT, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles  

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament presenta nombrosos desperfectes i pegats de ciment. El parament que 
tanca l'hort s'ha esboldregat. Algunes de les edificacions adossades es troben en ruïna. 

INTERVENCIONS 
En època indeterminada es produí una reordenació de les obertures, amb noves finestres a la 
planta baixa. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-4 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana incloent totes les obertures. Estructura i volumetria dels dos aiguavessos i de les 
edificacions que limiten amb el camí. Celler. Portassa amb brancals de pedra i escopidors. Pou 
amb rellotge de sol. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Restaurar la façana mantenint el patró de pedra i morter i decoració de faixes blanques de 
les obertures. Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC. Rehabilitar  les edificacions 
adossades al camí. Reparar els esbucaments de la paret que tanca l'hort. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-4 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI SR-5 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Jornets 

COORDENADES UTM X: 493958 Y: 4391746  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000900700DD99A0001JF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en forma d’ “ela”. Adossada a la façana principal trobem una dependència d’arc 
escarser feta de carreus de marès i a la part de darrera d'aquesta s'observa un forn de pa. La casa està 
organitzada en dues alçàries: planta baixa i pis. La façana principal presenta una disposició regular de les 
obertures. 
El portal d’accés és allindanat i es situa al centre de la façana. A la seva dreta trobem una finestra. Al pis hi ha 
dues finestres emmarcades amb marès. La façana es clou amb una teula canalera sostinguda per llivanyes. A la 
façana lateral trobem una teula canalera sobre llivanyes. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter i 
presenta cadenes cantoneres de carreus de marès. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Els paraments es troben erosionats i algun element com l'arc escarser de la portassa 
presenten desperfectes.  

INTERVENCIONS A la part posterior de la casa s'adossa un buc modern de blocs de formigó vist. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal incloent totes les obertures i volumetria dels dos aiguavessos. Sistema de 
recollida d'aigües. Finestra de la pallissa al segon aiguavés. Portassa i forn. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Rehabilitar la façana principal seguint el model de referit existent a la planta baixa. Donar un 
tractament tradicional al parament del buc modern. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. La 
realització de noves obertures es condiciona al seguiment del model tradicional de les existents 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Cup CODI SR-6 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí vell de Santa Margalida 

COORDENADES UTM X: 494656 Y: 4391610  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001001000DD99A0001UF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc, amb carrera emmacada. Aglutina diferents dependències agropecuàries, 
annexes (pallissa, forn i portassa) i aïllades (pou, cisterna, solls i estables). 
La façana principal, orientada al sud-est, està organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo. Presenta una 
disposició asimètrica de les obertures. 
El portal d’accés a l'habitatge és allindanat i està emmarcat amb faixes blanques. Està flanquejat per una finestra 
amb faixes blanques i un portal allindanat que dóna accés a una de les dependències de la casa. Al porxo trobem 
dos finestrons allindanats. El de damunt el portal conserva un ampit molt senzill. 
La façana es clou amb una cornisa plana. Observem un tram de teula canalera. 
Els murs són d’aparell irregular de pedra i morter. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 
Just davant l’entrada de la casa  s’hi ubica una cisterna de planta quadrangular, coberta amb un capell 
semicircular fet amb carreus de marès. 
 

CRONOLOGIA s. XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA AV (1989): GEM 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

- 

INTERVENCIONS 
Totalment reformada, s'ha ampliat en superfície i en volum. S'han adossat noves 
construccions. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes de l’edifici antic 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP:- 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sarissal CODI SR-7 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Sarissal 

COORDENADES UTM X: 493330 Y: 4391210  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001400300DD99A0001FF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió organitzada a partir d’una clastra interior entorn a la qual s’agrupa el conjunt arquitectònic. 
La façana principal, orientada al sud-oest, presenta una disposició asimètrica de les obertures. Consta de planta 
baixa i primer pis. 
El portal forà d’accés a la clastra és d’arc rebaixat, amb dovelles de marès i brancals de pedra viva que acaben en 
forma d’escopidors. 
La façana principal presenta un portal d’arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès, coronat per una creu 
llatina en relleu. A la planta baixa trobem dues finestres tancades amb reixes de ferro i un finestró molt petit, just 
devora el portal. Al pis hi ha dues finestres amb ampit motllurat i una finestra balconera. També trobem un petit 
finestró devora la finestra central. 
La clastra és de forma quadrangular, amb una part emmacada i l’altra de terra. Al centre s’hi situa una cisterna de 
secció quadrada, feta de pedra viva, amb el travesser de ferro ornamentat. 
Els paraments de la façana són d’aparell irregular de pedra i morter, i destaquen dues cadenes de carreus que 
flanquegen el portal d’ingrés. La cornisa és plana i la coberta és de teula àrab i dos aiguavessos. 
Cal esmentar que a la possessió hi ha una capella que fou oratori públic segles enrere. Està situada a l’entrada de 
la clastra, a la dreta del portal forà, i presenta un portal allindanat, amb la llinda adovellada de marès. 
De la resta de dependències destaquen un celler, les restes d’una tafona i una era. El celler tenia 32 bótes i 2 cups 
(els més grans del poble). Consta de dues naus separades per tres arcs i , actualment, es conserva un cup de 
pedra viva. 
 

CRONOLOGIA 
s. XIV (1332), s. XV (1404, 1471), s. XVI (1517, 1578, 1589), s.XVII (1644, 1661, 1675), s. 
XVIII (1706, 1735) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

BERARD, Gerónimo de (1983): Viaje a las villas de Mallorca 1789 

FLORIT, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Algun edifici entorn de la clastra presenta esbucaments a la coberta. 

INTERVENCIONS Les cobertes de les edificacions principals han estat renovades. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-7 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Edificació principal organitzada entorn a la clastra, incloent estructura, volumetria i façanes. 
Clastra incloent la cisterna. Celler, antic oratori. Espai enjardinat entorn a les cases. 
Edificacions auxiliars. Safareig. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparació de la coberta dels edificis que amenacen ruïna a l'entorn de la clastra. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

S'estableix com a zona de protecció inedificable l'àmbit delimitat en la documentació gràfica adjunta. 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-7 

 

FOTOGRAFIES 
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FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Batle CODI SR-8 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Binifuell 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Binifuell 

COORDENADES UTM X: 492127 Y: 4390911  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A004000770000OS  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès a la que s'accedeix per una portalada oberta a l'esplanada davant Son Prim. La portassa d'arc 
escarser i amb coberta de porxadeta amb teules, dóna pas a una clastra on s'aixeca la façana de la casa. 
Té dos aiguavessos i dos pisos: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
El portal d'accés és d'arc rodó; a la dreta i adossat a la paret trobam un coll de cisterna de secció quadrada que 
porta la data de 1831; més a la dreta trobam una pica rectangular. A l'esquerra del portal es pot observar una 
làpida que porta la data de 1608. A la planta baixa, també hi ha un finestró atrompetat situat a la banda dreta del 
portal. Al primer pis trobam dues obertures, la finestra de la dreta té ampit motllurat i està emmarcada amb carreus 
de marès. El parament de la façana principal està emblanquinat. La resta de les façanes són de paret en verd. 
La coberta de dos aiguavessos és de teula àrab, on es pot observar una creu d'anguila. Un buc d'un aiguavés i 
una altura s'adossa a la façana lateral de la casa. 

CRONOLOGIA s. XVI-XVII, XIX 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. La façana presenta alguns cruis verticals. 

INTERVENCIONS S'ha renovat la teulada del buc adossat a la casa 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal incloent totes les obertures. Volumetria dels dos aiguavessos. Clastra entre el 
portal forà i la casa. Portal forà i parament on s'obre. Creu d'anguila. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparar els cruis i el referit del parament de la façana principal. Substituir la canal de 
fibrociment.  

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Prim (I) CODI SR-9 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Binifuell 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Binifuell 

COORDENADES UTM X: 492110 Y: 4390900  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A004000770000OS  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
L'accés a la casa es fa per l'esplanada de sa Quintana de Son Batle. Té dos aiguavessos i dues altures: planta 
baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures. La façana principal està orientada al sud-
est. El portal d'accés és d'arc rodó amb dovelles i carcanyol. Els brancals són de pedra viva. Trobam un colcador i 
dues finestres a la banda esquerra del portal. Al primer pis trobam una finestra ubicada al capdamunt de la 
sobreclau del portal. La façana es clou amb una cornisa motllurada. El parament és de paret en verd. Presenta 
cadena cantonera de carreus de marès, al capdamunt de la qual trobam un rellotge de sol. La coberta de dos 
aiguavessos és de teula àrab. A la dreta de s'esplanada hi ha un pou amb coll de secció quadrada, amb alçat en 
part de carreus regulars i en part de maçoneria. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Ha estat renovada, produint-se nombroses modificacions com l'obertura d'un portal a la façana 
lateral o la instal·lació d'una caseta de serveis al lloc on hi havia un pujador. S'ha deixat vista la 
pedra a la façana principal i s'ha referit i pintat de rosa la façana lateral. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana principal, especialment el portal. Volumetria dels dos aiguavessos. Rellotge de sol. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Prim (II) CODI SR-10 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Binifuell 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Binifuell 

COORDENADES UTM X: 492102 Y: 4390916  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A004000770000OS  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès que s’aixeca davant el camí i està adossada a les cases grans de Son Prim. 
El conjunt s’organitza en diferents volums que integren l’habitatge i les dependències en runes situats a la part 
posterior de la casa. 
La casa consta de dos aiguavessos i dues altàries: planta baixa i porxo. La façana principal presenta una 
disposició asimètrica de les obertures. El portal d’accés és d’arc de mig punt, amb dovelles de poc regràs. Els 
brancals inferiors són de pedra viva. A l’esquerra del portal hi ha  un pedrís, i a la dreta un abeurador allargat 
disposat arran del parament, damunt el qual trobam una finestra amb ampit pla. Al porxo s’obri únicament una 
finestra amb ampit motllurat, que es troba desplaçada a la dreta del portal. 
La part dreta de la façana conforma un angle recte amb el buc de les cases grans. En aquest angle s’ubica un coll 
de cisterna de secció quadrada . Té un travesser de fusta que surt de la paret i aguanta la corriola. 
El parament és d’aparell irregular i està parcialment aterracat. Destaca la traça inclinada de la teula canalera que 
recorre el frontis de la façana principal. S'observa una anella per fermar la bístia. La coberta és de dos 
aiguavessos i teula àrab. No es conserven les dependències pels animals. Les que hi havia antigament es van 
esbucar a causa del seu estat ruïnós. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada, obrint-se una nova finestra en planta baixa seguint el model de les 
existents anteriorment. El portal s'ha dotat d'un carcanyol i s'ha renovat la petita carrera. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-10 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes incloent totes les obertures. Volumetria dels dos aiguavessos. Cisterna adossada. 
Pou localitzat a les dependències posteriors. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Caseta de la Beata CODI SR-11 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de la Venerable 

COORDENADES UTM X: 493428 Y: 4390636  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001900800DD99A0001GF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa rural d’estructura molt senzilla. Presenta una sola altària (planta baixa). 
El portal d’accés és allindanat i està emmarcat amb marès. Està flanquejat per dos pedrissos que recorren la 
façana principal. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter. A un dels costats s'adossa un pou amb 
capelleta al qual s'accedeix des de l'interior. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab, i està disposada 
directament sobre el mur, sense conformar cap cornisa. 

CRONOLOGIA s. XIX (1812, 1818) 

BIBLIOGRAFIA VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana, volumetria i estructura dels dos aiguavessos. Cisterna adossada. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI SR-12 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Son Campaner 

COORDENADES UTM X: 491980 Y: 4390488  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002201200DD99A0001QF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc, amb carrera. Com a dependències annexes podem destacar un pou i una 
portassa. La casa està organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo, i consta d’una sola crugia. 
La façana principal, orientada al sud, presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d’accés és 
allindanat i està flanquejat per dues finestres d’arc escarser, tancades amb portellons de fusta. Al pis trobem una 
finestra, arrenglerada amb el portal d’accés. 
Cal destacar la portassa annexa a la casa, disposada perpendicularment a la façana principal, la qual està feta de 
carreus de marès. 
Els murs de la façana són d’aparell irregular de pedra i morter, amb algunes zones de carreus de marès. La 
façana principal es clou amb una cornisa plana. La coberta és d’un aiguavés i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat reformada, renovant-se la coberta. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana principal i volumetria. Carrera davant el portal. Pou. Portassa i edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI SR-13 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Son Campaner 

COORDENADES UTM X: 492016 Y: 4390382  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A006001380000OP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès, orientada al sud-est, que aglutina diferents dependències agropecuàries: annexes (pallissa i 
portassa) i aïllades (pou). 
La casa s’estructura en dues alçàries i presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
El portal d’accés és d’arc escarser i està emmarcat amb carreus de marès. Al lateral dret de la façana trobem un 
altra portal, allindanat, que dóna accés a les dependències agropecuàries. Al seu damunt hi ha la finestra de la 
pallissa. 
Al porxo de la casa s’obri una finestra espitllera, desplaçada a un lateral de la façana. 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter i presenta cadenes cantoneres de carreus de pedra. 
La coberta és de teula àrab i un sol aiguavés. A la façana posterior observem una teula canalera. 
 

CRONOLOGIA s. XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes. Pou. Portassa i edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cas Capità CODI SR-14 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de s'Alzinar 

COORDENADES UTM X: 491030 Y: 4390340  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A005000660000OQ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès de petites dimensions. Està disposada en bloc, amb carrera davantera. 
La façana principal, orientada al sud-est, està organitzada en dues altàries: planta baixa i  porxo. Presenta una 
articulació asimètrica de les obertures. El portal d’accés és d’arc escarser, amb portes de fusta massissa. Al porxo 
trobam únicament un finestró descentrat de l’eix del portal. Un element significatiu de la façana és la teula canalera 
que recorre tot el frontis, sostinguda per lloses de pedra. El parament de la façana és d’aparell irregular de pedra i  
morter de fang. Devora el portal s'observa una pedra fermadora. 
La coberta és dos aiguavessos i teula àrab. 
Les dependències que envolten la casa es troben en molt mal estat i algunes estan esbucades. Annexes a la casa 
trobam una portassa , les estables i la païssa. De forma aïllada, a uns 50 metres, destaca un molí de vent 
aiguader. 
 

CRONOLOGIA s. XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. L'interior i les edificacions annexes es troben en ruïna. 

INTERVENCIONS La coberta s'ha renovat instal·lant bigues de formigó. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana incloent les obertures i la teula canalera. Volumetria de dos aiguavessos. Cisterna. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Rehabilitació dels interiors. Es mantindrà el tractament exterior dels paraments amb 
arrebossat.  

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació.. La 
possibilitat de noves obertures es condiciona al seguiment del patró tradicional de les obertures 
existents. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cas Felanitxer CODI SR-15 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Cas Felanitxer 

COORDENADES UTM X: 491170 Y: 4390102  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A006001660000OB  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès amb carrera empedrada i pati posterior tancat amb paret verda. Aglutina diverses dependències 
annexes. L'habitatge està estructurat en dues alçàries: planta baixa i porxo, i consta de dues crugies. 
La façana  principal està orientada al sud-est i presenta una disposició asimètrica de les obertures. El portal 
d’accés és allindanat i està emmarcat amb carreus de marès. A la base observem dos blocs de pedra viva. La 
llinda presenta una incisió conopial al centre. A la planta baixa trobem una finestra i al porxo un petit finestró situat 
damunt el portal. Altres elements de la façana són uns pedrissos i uns fermadors. 
La cornisa que remata la façana està formada per una filera de teules que, al mateix temps, actua de canal. 
Els murs són d’aparell irregular de pedra i morter , i han sofert algunes reestructuracions. La coberta és de teula 
àrab i dos aiguavessos. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes, incloent les obertures i les canals,  i volumetria dels dos aiguavessos. Carrera i espai 
de l'hort tancat de paret. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP:- 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-15 
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FOTOGRAFIES 
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 1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Ramon CODI SR-16 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Cas Felanitxer 

COORDENADES UTM X: 491151 Y: 4390100  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A006001610000OZ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc amb carrera davantera. Destaca perquè els aiguavessos estan construïts de 
manera perpendicular a la façana. Consta de dues alçàries: planta baixa i porxo.  
La façana principal presenta una disposició asimètrica de les obertures i està orientada al sud-oest. El portal 
d’accés és un arc escarser emmarcat amb faixes blanques. Té el llindar de pedra viva i les portes de fusta 
massissa de dues fulles. A la dreta del portal hi ha una petita finestra atrompetada. Al porxo trobem dues finestres 
allindanades, amb ampit pla. Un element significatiu de la façana és la traça inclinada de la teula canalera que 
recorre el frontis. El parament és d’aparell rústic de pedra i morter, parcialment aterracat. La coberta és de dos 
aiguavessos i teula àrab. Les dependències per a usos agrícola–ramaders es situen a la part posterior de la casa. 
Trobem dues pallisses, unes estables i un forn. Com a instal·lació hidràulica hi ha una cisterna. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal incloent obertures i teula canalera. Volumetria dels dos aiguavessos. Cisterna. 
Edificacions auxiliars. Tancament de paret de l'hort. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-16 
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FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Tano CODI SR-17 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Son Roig 

COORDENADES UTM X: 490519 Y: 4389559  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000151100DD98G0001YT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc, amb carrera davantera. Aglutina diferents dependències agropecuàries (forn, 
safareig, cisterna, sínia i un corral). La casa s’estructura en dues altàries : planta baixa i porxo, i dues crugies. 
La façana principal està orientada al sud i presenta una disposició simètrica de les obertures. 
Al centre de la planta baixa trobam el portal d’accés, d’arc escarser, emmarcat amb carreus de marès que 
conserven restes de pintura blanca. A cada banda del portal hi ha un finestró atrompetat. Al porxo trobam tan sols 
una finestra, amb ampit pla, arrenglerada amb el portal d’accés. El parament és d’aparell irregular de pedra i 
morter de fang. La coberta és de dos aiguavessos i està en procés de reconstrucció. 
Cal destacar el forn adossat  a la façana principal, amb els murs d’aparell irregular i coberta de teula àrab.  Com a 
dependències aïllades destaquen el safareig i la sínia, ubicats davant la casa. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Totalment reformada 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes de l'edificació principal. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Hort des Frares CODI SR-18 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Carretera Sencelles–Inca Hm 6 

COORDENADES UTM X: 491910 Y: 4389520  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000200700DD98G0001TT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en bloc, amb carrera davantera. Aglutina diverses dependències agropecuàries: 
portassa, forn, safareig i cisterna. La casa està estructurada en dues altàries: planta baixa i porxo, i dues crugies. 
La façana principal està orientada al sud-est i presenta una articulació asimètrica de les obertures. 
El portal d’accés ocupa el centre de la planta baixa i té forma d’arc escarser, emmarcat amb carreus de marès. 
Està flanquejat per dues finestres: una atrompetada i l’altre de nova obertura. Al porxo trobam tres finestres amb 
ampit motllurat. Els murs són d’aparell irregular de pedra  i morter, i presenten un aterracat de fang rudimentari. 
La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. La cornisa està formada per una filera de teules que, a la vegada, 
actuen de canal. A la façana s'hi adossa una cisterna de coll quadrangular. Al costat de ponent es situa una 
porxada amb obertura d'arc carpanell. 
 

CRONOLOGIA s. XIX 

BIBLIOGRAFIA  

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada. S'ha obert una nova finestra en planta baixa sense seguir el patró 
tradicional. S'ha renovat l'arc carpanell de la portassa adossada a la casa, s'ha construït una 
capelleta per a la cisterna i una petita porxada de teules sobre el portal. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal i volumetria del dos aiguavessos. Sistema de recollida d'aigües inclosa la 
cisterna. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Donar un tractament tradicional (emmarcament de marès) a la finestra de la planta baixa. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ sa Vileta CODI SR-19 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Carretera de Costitx (Ma-3121) 

COORDENADES UTM X: 492146 Y: 4389327  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A001000160000OJ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès de petites dimensions i mot senzilla, integrada per la casa i algunes dependències agropecuàries. 
Està disposada en bloc encara que algunes dependències es situen perpendicularment a la façana principal. 
La façana principal, orientada al sud-est, està organitzada en planta baixa i porxo, presentant una disposició 
asimètrica de les obertures. El portal d'accés és allindanat amb una porta de fusta massissa clavetejada de dos 
fulls. A l'esquerra trobem una cisterna i un forn adossats a la façana. Al porxo s'obrin dues finestres allindanades, 
una d'elles, de gran obertura. Les dependències que se situen perpendicularment són una pallissa i uns estables. 
Els murs de la façana és paredat en verd. Una teula canalera recorre la façana posterior i lateral de la casa. 
La coberta, d'un aiguavés, és de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Els paraments presenten desperfectes 

INTERVENCIONS Reformada. S’han renovat les cobertes de la casa i de les dependències annexes. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes, incloent les obertures, que donen a la petita carrera on es situa la cisterna. Cisterna i 
forn adossats. Sistema de recollida d’aigües de les cobertes. Volumetria de la casa i de les 
dependències annexes. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Substituir o reparar els paraments. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ s'Ermita CODI SR-20 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE sa Talaia 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de sa Talaia 

COORDENADES UTM X: 492675 Y: 4389580  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A001000830000OJ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
La casa està organitzada en dues alçàries: planta baixa i pis. Presenta una disposició desordenada de les 
obertures, que responen a diferents èpoques i han sofert reformes. El portal d’accés, situat al lateral dret de la 
façana, és allindanat i està tancat amb persiana. A l’esquerra trobem una finestra que antigament podria haver 
estat un altre portal d’ingrés. Al pis hi ha dues finestres emmarcades amb faixes pintades de color ocre. Enmig 
d’aquestes dues trobem un petit finestró de nova obertura. Adossats a la façana hi ha dos pedrissos de pedra i un 
colcador. El parament està referit i la planta baixa està emblanquinada. La coberta és d’un sol aiguavés i teula 
àrab. Cal destacar un rellotge de sol ubicat damunt la teulada, al centre de la façana de migjorn. Davant la casa 
trobem una carrera empedrada. A un costat hi ha un forn i a l’altre hi ha un pilar referit, amb incisions del símbol 
cristià del crismó de Constantí i, davall , la data de 1901. 
 

CRONOLOGIA s.XX 

BIBLIOGRAFIA AV (1989): GEM 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat reformada, renovant-se les cobertes. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana de migjorn. Volumetria de l’aiguavés. Rellotge de sol. Carrera, forn i pilar amb símbol 
cristià. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP:- 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-20 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-20 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ sa Talaia CODI SR-21 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Sa Talaia 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de sa Talaia 

COORDENADES UTM X: 492803  Y: 4389702  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A001000830000OJ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Un camí de paret en sec ens porta a una casa de pagès organitzada entorn a una carrera de forma circular on es 
troben les següents dependències: pallissa, portassa, estables, forn i solls. Hi ha dues cisternes aïllades, una 
d'elles es troba a la part posterior de la casa i té tres piquetes. La casa s'organitza en dues altàries: planta baixa i 
primer pis. 
La façana principal està orientada al sud-est i presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
El portal d'accés és allindanat i té llinda de pedra viva. Flanquejant-lo es troben dos pedrissos. A la dreta del portal 
trobam un fermador i una finestra emmarcada amb carreus de marès. A l'esquerra del portal hi ha un finestró 
atrompetat. Al primer pis trobam quatre finestres emmarcades amb carreus de marès, dues d'elles estan tapiades. 
Davant la façana principal i a prop de la porta d'entrada de la casa trobam una taula, la coberta de la qual és 
circular i de pedra viva. La façana es clou amb una teula canalera. El parament és d'aparell irregular amb pedres i 
morter, i presenta restes de referit.  
De manera perpendicular es situa una edficació de tres plantes, a la planta baixa de la qual es veu la imprompta 
d'una antiga portassa transformada en finestra.Com element destacat cal senyalar un rellotge de sol situat al 
xamfrà d'aquest edifici. La coberta és d'un aiguavés i teula àrab als dos cossos. 
A l'interior de la casa hi ha un gran arc apuntat (segons informació del propietari). 
 

CRONOLOGIA s. XV (1415) 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. Els paraments presenten nombrosos desperfectes. 

INTERVENCIONS Les cobertes de les edificacions auxiliars han estat renovades instal·lant bigues de formigó. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-21 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Estructura, volumetria i façanes de totes les edificacions que rodegen la carrera. Teules 
canaleres i rellotge de sol. Carrera entre les edificacions. Arc apuntat de l'interior. Edificacions 
auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Rehabilitació integral que contempli la reparació dels paraments seguint el model del referit 
existent a la planta baixa de la casa. No s'admeten modificacions en les obertures de la façana 
principal la qual inclou la façana lateral del buc de tres altures. En el seu cas  la recuperació de 
la portassa no tindrà la consideració de canvi d'obertura. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-21 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Saletes CODI SR-22 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Son Saletes 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera Santa Maria–Sencelles Ma-3020 

COORDENADES UTM X: 489476 Y: 4389137  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A008000320000OT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió organitzada a partir d'una clastra interior entorn de la qual s'agrupa el conjunt arquitectònic. 
La façana principal està orientada al sud-est. Actualment es troba dividida per un mur que talla perpendicularment 
la façana ( correspon a la divisió  de la possessió en dues propietats). 
Presenta tres altàries: planta baixa, primer pis i porxo. La distribució de les obertures segueix un esquema 
asimètric.  
A la planta baixa trobam un gran portal forà d'arc rodó adovellat amb molt de regràs i amb carcanyol. Els brancals i 
els escopidors són de pedra viva. Flanquejant-lo es troben dos contraforts. El portal forà es continua amb un pas 
en forma de porxada, d'arc escarser, que permet accedir a una part de la clastra interior (actualment està dividida). 
Entorn a una clastra, trobam diverses dependències en estat ruïnós, on es pot observar el celler i una cisterna. 
A la planta baixa trobam cinc finestres. A la dreta del portal forà hi ha una porta allindanada, a la qual s'accedeix 
per unes escales (afegit molt posterior a la construcció de la possessió). Al primer pis trobam sis obertures 
emmarcades amb carreus de marès, algunes d'elles han estat reformades (es pot observar l'emmarcament de 
marès de dues finestres de la banda dreta de la façana). Al porxo trobam quatre finestrons emmarcats amb 
carreus de marès. La façana es clou amb una cornisa plana i amb dues fileres de teula. 
El parament està aterracat amb pedretes incrustades i presenta cadenes cantoneres de carreus de marès. 
La teulada de dos aiguavessos és de teula àrab. En la teulada es troba l'antiga torre-palomar. 
 

CRONOLOGIA s. XVII (1651, 1671, 1675, 1689), s. XVIII (1716, 1735, 1789), s. XIX (1880) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

BERARD, Gerónimo de (1983): Viaje a las villas de Mallorca 1789 

FLORIT, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles  

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Les cases presenten nombroses intervencions, datant-se dues d'elles al 1960 i 1992. A la 
façana sud-oest s'adossa una porxada en planta pis. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-22 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Edificació principal organitzada entorn a la clastra, incloent les façanes i la volumetria. Espai 
enjardinat entorn a les cases. Clastra. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

S'estableix com a zona de protecció inedificable l'àmbit delimitat en la documentació gràfica adjunta. 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI SR-23 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Biniali 

ADREÇA / ACCÉS  Ma 3021 Km 0,8 

COORDENADES UTM X: 487923 Y: 4388600  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001301100DD88H0001IP   

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 

Casa de pagès alineada amb la carretera. Té un aiguavés i dues plantes: planta baixa i primer pis. La façana 
principal presenta una disposició simètrica de les obertures. A la planta baixa, es situa el portal d’accés, d’arc 
escarser i configurat per peces de marès. Flanquegen el portal dues finestres allindanades, amb emmarcament i 
ampit de marès. El pis superior presenta unes altres dues finestres de les mateixes característiques, situades en 
l’eix vertical de les del pis inferior. La coberta, d’una sola vessant, és de teula àrab. La façana lateral ha estat 
reformada i presenta un parament de totxos, mentre que la façana principal conserva el parament original 
aterracat.  

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent 

INTERVENCIONS S'ha renovat un dels costats amb un parament de blocs de formigó. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana, incloent totes les obertures. Volumetria. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Referir el parament de blocs vists. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació.  

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ sa Caseta Alta CODI SR-24 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Consell 

COORDENADES UTM X: 486557 Y: 4389707  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A009002040000OK  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en bloc, amb un petit porxo adossat a la façana principal i un safareig a la part 
posterior. La façana  principal està organitzada en dues altures: planta baixa i pis. Al centre de la planta baixa 
trobam el portal d’accés, d’arc escarser, emmarcat amb faixes blanques pintades. A la seva dreta trobam una 
finestra que també presenta les faixes blanques. Un poc més amunt, a cada costat del portal tenim dues finestres 
atrompetades, les quals queden amagades davall la porxada anterior a la façana. Al centre del pis s’hi obri una 
finestra amb faixes blanques. Les façanes laterals segueixen el mateix estil de faixes blanques als emmarcaments 
de les finestres.  El parament és d’aparell irregular de pedra i morter  i presenta cadenes de carreus als quatre 
cantons. La coberta és de teula àrab i dos  aiguavessos, disposats de forma perpendicular a la façana principal. 
A l'edificació principal s'adossa una cotxera al costat de llevant, d'una sola planta. 
 

CRONOLOGIA s. XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Els paraments presenten alguns desperfectes i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS 
La porxada i la cotxera son fruit de remodelacions posterior. S'ha cegat un dels finestrons 
atrompetats. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza. 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes, incloses les obertures. Porxada de la façana principal. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Substituir canal de PVC. Reparar el parament seguint el patró existent. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-24 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Arrom CODI SR-25 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Carretera de Santa Maria a Sencelles 

COORDENADES UTM X: 488560 Y: 4388204  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001901000DD88H0001YP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc i té carrera i voravia emmacada. Consta de dues alçàries: planta baixa i pis. 
La façana principal presenta una disposició asimètrica de les obertures. Al frontis trobem dos portals allindanats, 
un d’ells de nova obertura. El portal de la dreta és més antic. Es tracta d’un portal allindanat, emmarcat amb 
carreus de pedra viva. Tres finestres quadrades es distribueixen horitzontalment a la planta baixa. Al pis trobem 
quatre finestres alineades. Una d’elles és una finestra geminada de nova construcció. 
Com a detall decoratiu tenim les faixes de calç que emmarquen els vans. 
La façana està rematada per una teula canalera que recorre tot el frontis, sostinguda per gòbies. 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter, amb restes de referit. La coberta és de dos aiguavessos i 
teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular 

INTERVENCIONS 
Ha sofert nombroses intervencions amb renovació de la coberta i realització de noves 
obertures i nova canal, sense seguir el model tradicional. Una d'elles es data al 2001. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façanes i volumetria. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparar el referit seguint el patró existent. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 

 



 

 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SENCELLES 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

99

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ es Molinot CODI SR-26 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Sencelles a Santa Eugènia 

COORDENADES UTM X: 490815 Y: 4388439  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A011000680000OK  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en forma de bloc amb carrera davantera. La casa integra, a part de l'habitatge, les 
següents dependència agropecuàrie: annexes ( pallissa, estables i sestadors). Com instal·lació hidràulica té una 
cisterna amb abeurador, adossada a la façana lateral de la casa.  La façana principal, orientada al sud-est, 
s'organitza en dues alçàries: planta baixa i porxo. Les obertures es distribueixen regularment en la façana. 
A la planta baixa trobem el portal d'accés, que és un arc escarser amb la porta de fusta massissa, clavetejada i 
amb baules de ferro. A cada un dels costats hi ha una finestra rectangular emmarcada amb carreus de marès. 
Al porxo hi ha tres finestres situades sobre las obertures de la planta baixa i emmarcades igualment amb carreus 
de marès. Totes les obertures, exceptuant el portal, estan tapiades. 
El parament de la façana és d'aparell irregular amb morter. Té cadenes cantoneres de carreus de marès. La 
façana acaba en cornisa plana. La coberta, d'un sol aiguavés, se soluciona tant en la casa principal  com en les 
dependències amb teula àrab. A la part posterior s'adossa un buc de carreus de marès i menor altura. 
 

CRONOLOGIA s. XIX 

BIBLIOGRAFIA VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. Presenta les obertures tapiades. Els paraments presenten desperfectes, una gran 
regata per la baixant de la canal  i pegats de ciment. 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana, incloent totes les obertures, i volumetria del primer aiguavés. Cisterna i els 
abeuradors. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparar els paraments seguint el model de pedra i morter existent. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Santjoan CODI SR-27 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial. Gòtic a l'oratori 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Sonarrossa 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Santa Eugènia 

COORDENADES UTM X: 488085 Y: 4386922  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000900500DD88F0001XG  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió organitzada en bloc, actualment dividida en tres propietats. La façana principal, orientada al 
sud-est, presenta una disposició asimètrica de les obertures i està estructurada en planta baixa i porxo. 
Al centre de la planta baixa trobem el portal d’ingrés a la casa, d’arc de mig punt amb dovelles de molt de regràs i 
carcanyols de marès. Aquest portal destaca per la seva magnitud i està coronat per l’escut dels Santjoan. Els 
brancals inferiors són de pedra viva i les portes de fusta massissa. A la seva esquerra trobem un portal d’arc 
escarser. 
A la façana esquerra hi ha un altra portal d’arc escarser, coronat per una mena de trencaaigües davall el qual 
tenim una sèrie d’arcs lobulats amb funció ornamental. Aquesta façana està reforçada per un petit contrafort de 
marès. 
Finalment trobem la capella, a la propietat de la dreta, que presenta un portal insertat dins un gran arc ogival d’estil 
gòtic. El timpà  presenta acanaladures, imitant una copinya, i actualment està fragmentat per les obres.  
El parament de les cases és d’aparell irregular de pedra i morter, amb les juntes restaurades. En canvi, la capella 
presenta una façana de carreus de marès ben escairats. 
De les dependències de les cases destaca el celler, que es troba davall el que era la casa dels senyors. 
Comentar que bordejant les cases hi ha un petit corredor anomenat el corral dels Reis. 
 
Jeroni de Santjoan (s.XVI) inicià les obres d'ampliació de les cases de la possessió; deixà una relació detallada de 
les millores, de les obres i dels projectes en el llibre manuscrit: "Negoci de la culturació i obres de Canarrossa". 
 

CRONOLOGIA s. XVI (1560, 1586), XVIII (1735), XIX (1856) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

FLORIT, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles 

VALERO, G. (1999); Sencelles. Guia de passeig 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular a l'oratori,  alguns elements com les cornises, l'arc o el timpà es troben deteriorats.  Bo 
a les cases 

INTERVENCIONS 
Ha sofert múltiples modificacions i renovacions, una d'elles datada al 1586. Davant l'oratori es 
construí un safaretxet i una construcció de pedres i blocs de formigó. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-27 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

A: oratori. B: cases 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza. 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Estructura, volumetria i façanes de l'oratori.  

Façana principal de les cases, especialment els portals d'accés. Estructura i volumetria dels 
dos aiguavessos. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Restaurar els elements deteriorats de l'oratori. Eliminar construcció adossada al safareig 
davant l'oratori. Eliminar el cablejat. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. L'espai situat davant la façana tendra 
el caràcter d'espai lliure privat, no admetent-se construccions que superin una altura de metre 
vint (1,20 m).  El tancament de la parcel·la serà massís de pedra seca amb una altura d'un 
metre (1,00 m), permetent-se elements diàfans per sobre d'aquesta cota. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

S'estableix com a zona de protecció inedificable l'àmbit delimitat en la documentació gràfica adjunta. 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-27 

FOTOGRAFIES  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sonarrossa CODI SR-28 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Sonarrossa 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Santa Eugènia 

COORDENADES UTM X: 488276 Y: 4387060  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000401400DD88F0001TG  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret/sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès orientada al nord i organitzada en bloc entorn a una carrera posterior on es troben unes 
dependències (solls, paissa i cisterna). Annex a la casa hi ha el forn. Com a dependència aïllada trobam un 
safareig. A cada banda de la façana principal trobam una portassa, una d'arc escarser i l'altre allindanada ( ha 
estat reformada ja que es pot observar restes del antic emmarcament que dibuixa la forma d'un arc rodó). 
Té dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
El portal d'accés es allindanat i amb una marquesina de teula àrab. A la banda dreta trobam una finestra. Al primer 
pis hi ha tres finestres amb ampits motllurats. Totes les obertures estan emmarcades amb faixes referides de color 
gris. El parament està referit i presenta una faixa esgrafiada que recorre horitzontalment la façana de banda a 
banda. Trobam una línia d'imposta i una faixa pintades de color gris. La façana presenta cadena cantonera de 
carreus de marès. A la façana s’observa un ferro  i una anella per fermar les bísties. A la façana posterior hi 
destaca i una finestra amb ampit motllurat al primer pis i un rellotge de sol al cantó de llevant. La coberta de dos 
aiguavessos és de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XIX 

BIBLIOGRAFIA AV (1989): GEM 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS S’ha modificat l’obertura d’una de les portasses allindanant l’arc original. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes anterior i posterior incloent les obertures i el tractament decoratiu. Volumetria dels dos 
aiguavessos. Teula canalera i rellotge de sol. Pedres escopidores de l’accés a la part posterior. 
Portassa i edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Eliminar el cablejat. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Burí CODI SR-29 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Sonarrossa 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Santa Eugènia 

COORDENADES UTM X: 488353 Y: 4387129  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A010001810000OQ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret / sòl rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès estructurada en planta baixa i porxo. Presenta una disposició irregular de les obertures. El portal 
d’accés és d’arc de mig punt. Les dovelles i els carcanyols estan coberts de referit i emmarcats dins faixes 
blanques. A la dreta del portal hi ha un altre portal, allindanat, que està retallat dins  una antiga portassa d’arc 
carpanell. Al porxo,  descentrada del portal, trobem una finestra que correspon a una antiga pallissa.  
El parament de la façana és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. S’observa una anella de ferro per fermar 
la bístia. La coberta és de teula àrab i un sol aiguavés, disposat perpendicularment a la façana. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Totalment reformada, renovant-se la coberta i els paraments. S’ha recuperat la portassa. S’ha 
empotrat el comptador d’electricitat. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana principal, incloses totes les obertures. Volumetria de l’edificació. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Binibé / Can Cuec CODI SR-30 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Sonarrossa 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Sonarrossa 

COORDENADES UTM X: 488421 Y: 4387166  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A012000010000OY  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
  
Té dues alçàries: planta baixa i porxo. 
La façana principal, orientada al sud-est, presenta una disposició asimètrica de les obertures. El portal d’accés és 
allindanat i està situat a la banda dreta de la façana. Es tanca amb una porta de fusta massissa de dos fulls. 
Aquest portal està situat entre dos finestrons atrompetats. 
Al porxo hi ha una petita finestra amb ampit motllurat, que es troba descentrada respecte a l’eix vertical del portal. 
Com a element significatiu destaca un pedrís vora el portal i una teula canalera que recorre la façana de banda a 
banda. El parament està parcialment referit i té cadenes cantoneres de carreus de marès. 
La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. Les dependències pels animals estan situades a un cos annexa a 
la part posterior de la casa.  
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Reformada, s’ha renovat la teulada, s’han practicat noves obertures. S’ha eliminat la teula 
canalera lateral. S’ha transformat la portassa en finestra. S'ha extret la pedra dels paraments. 
S’ha construït una porxada entre el portal i el pou amb capelleta. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façanes i volumetria de l'edificació principal. Pou amb capelleta. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Sion CODI SR-31 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Sonarrossa 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 488456 Y: 4387254  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000401300DD88F0001LG  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès orientada al nord i organitzada en forma de ela. Les dependències ubicades entorn a una carrera 
posterior estan molt deteriorades, però es pot observar una pallissa i un porxo. Trobam una cisterna adossada a la 
façana posterior. La casa té dues altàries: primer pis i porxo. 
Presenta una disposició asimètrica de les obertures. El portal d'accés és d'arc rodó adovellat i emmarcat per un 
petit carcanyol de marès. Els brancals i el llindar són de pedra viva. Al lateral esquerra trobam una finestra 
emmarcada amb faixes. S'observa un pedra fermadora devora el portal. Al porxo hi ha dues finestres emmarcades 
amb carreus de marès. 
La façana es clou amb una cornisa plana. El parament és d'aparell irregular i presenta cadenes cantoneres de 
carreus de marès. La coberta d'un aiguavés és de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Una edificació annexa es troba en ruïna. 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada, renovant-se la coberta, augmentant l'altura de la planta pis i renovant-se el 
segon aiguavés 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal incloent totes les obertures. Volumetria dels dos cossos de l'edificació. 
Carrera interior i cisterna. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. S'admet la 
reconstrucció de l'edificació annexa mantenint el volum original i una planta d'altura. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Morelló Vell CODI SR-32 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 488793 Y: 4386997  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A012000490000OI  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió organitzada en bloc. La façana principal presenta dues alçàries i una disposició simètrica de 
les obertures. Al centre de la planta baixa, trobam el portal d’accés, d’arc escarser. Dit portal apareix flanquejat per 
dues finestres allindanades. Al pis superior trobam tres finestres, disposades simètricament en relació a les 
obertures de la planta baixa. La coberta, a doble vessant, és de teula àrab. El parament és de paredat en verd i els 
emmarcaments de les obertures de pedra de marès. 
Formava part de la possessió de Son Morelló, que es dividí en el s. XIX en Morelló Nou i Morelló Vell. 
 

CRONOLOGIA s. XVII 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat renovada, elevant-se l'altura de la planta pis i practicant-se noves obertures. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana principal i volumetria del dos aiguavessos 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-32 
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FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Aireflor Nou CODI SR-33 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 489009 Y: 4386837  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001000100DD88F0001XG  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Cases de possessió organitzades en bloc, amb carrera davantera i clastra interior. Aglutina les següents 
dependències annexes : pallissa i portassa. Aïlladament trobem un pou amb abeuradors. 
La possessió forma un gran volum organitzat en tres alçades: planta baixa, pis i porxo. Les obertures estan 
distribuïdes de manera regular, tant a la façana principal com a les laterals. 
A la planta baixa trobem el portal d’accés, d’arc escarser, situat al centre. Està emmarcat amb marès i té el llindar 
de pedra viva. Flanquegen el portal dos parells de finestres. Al pis hi ha un balcó central, arrenglerat amb el portal 
d’accés, flanquejat per dos parells de finestres balconeres. Al porxo trobem cinc obertures semicirculars. 
La façana lateral esquerra ha sofert una reforma a la planta baixa, que queda coberta per una porxada. Els pisos 
superiors segueixen el mateix esquema de la façana principal. Canvien els finestrons del porxo, que són 
rectangulars.  
La pallissa, annexa a la façana posterior, obri la seva finestra a l’alçada del pis. A la planta baixa trobem dos 
finestrons molt petits, de forma rectangular. 
Els paraments són d’aparell irregular de pedra i morter, amb cadenes de carreus a les cantonades de la casa. 
Observem també línies d’imposta fetes amb carreus de marès. La façana es clou amb una cornisa motllurada que 
recorre les quatre façanes. La coberta és de quatre aiguavessos i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XIX (dècada dels anys 20) 

BIBLIOGRAFIA FLORIT, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  
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5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes, incloses totes les obertures, i volumetria de l'edificació principal. Clastra. Pou. 
Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Substituir la canal de PVC. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Aireflor Vell CODI SR-34 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí d'Aireflor 

COORDENADES UTM X: 488799 Y: 4386545  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000900200DD88F0001KG  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió organitzada entorn a una clastra on es comuniquen les següents dependències: celler, 
magatzem de gra i pallissa. Com a dependències aïllades trobem els sestadors, la casa dels missatges, les 
estables, les solls i unes porxades. A part d’aquestes dependències, també trobem dos forns i dues cisternes. 
El portell d’entrada a la finca presenta dos pilars amb els relleus de l’escut d’armes de la família dels Ramis al 
brancal esquerra i una representació de dos llinatges al brancal de la dreta. Cada pilar es troba protegit per un 
escopidor de pedra. Aquesta entrada dóna pas a un camí al fons del qual s’aixeca la casa. La façana principal està 
orientada al sud-est i té tres plantes d’alçat: planta baixa, pis i porxo. Presenta una disposició simètrica de les 
obertures. En planta baixa s'obren dos portalets de llinda i dues finestres. En el primer pis s'obren dues finestres 
balconeres flanquejades per finestres rectangulars. En el porxo s'obren quatre finestrons apaïssats. 
Al costat d'aquesta façana trobam dos portals forans que permeten l’accés a la clastra. Ambdós presenten arcs 
carpanells, encara que un d’ells està retallat dins un antic arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de marès. 
Aquest portal està magnificat mitjançant l’escut d’armes de la família Ramis. El parament acaba en una 
balaustrada. 
Des d’aquest portal, un caminoi emmacat ens condueix directament davant el portal de mig punt d’accés a 
l'habitatge, el qual està format per dovelles i carcanyols de marès. Al seu costat destaca un colcador. Aquesta 
façana presenta una disposició totalment irregular de les obertures. 
A l'esquerra de la clastra es situa la casa dels amos, amb un portal de llinda aixecat sobre dos graons i una 
portassa. Els paraments són d’aparell irregular de pedra i morter. Els de l'edifici principal presenten un referit i 
emblanquinat en mal estat de conservació. Les cobertes són de dos aiguavessos i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XV (1491), s. XVI (1523), s. XVIII (1773, 1789) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

BERARD, Gerónimo de (1983): Viaje a las villas de Mallorca 1789 

BYNE, A.; STAPLEY, M. (1999): Casas y jardines de Mallorca 

FLORIT, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Els paraments presenten nombrosos desperfectes. L'escala presenta cruis. 

INTERVENCIONS 
Es registren nombroses intervencions sobretot referents les obertures. Una d'elles es data al 
segle XIX 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-34 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes, estructura i volumetria especialment el conjunt format per la clastra i la façana de 
migjorn. Escut. Teula canalera de la façana de llevant. Portell d'entrada a la finca, amb els 
pilars i escopidors. Celler. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Restauració de les façanes, mantenint el tractament de paraments referits i emblanquinats 
de la clastra i de la façana de migjorn. 

IA: Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

S'estableix com a zona de protecció inedificable l'àmbit delimitat en la documentació gràfica adjunta. 

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-34 

FOTOGRAFIES 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-34 

 



 

 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SENCELLES 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

123

 

1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Morelló Nou CODI SR-35 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Morelló 

COORDENADES UTM X: 489560 Y: 4387560  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002501200DD88H0001HP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Possessió organitzada en forma de bloc amb carrera empedrada i enrevoltada de pedrissos al davant. Les cases 
orientades al sud, tenen les següents dependències: interiors (celler, cups, magatzem i una cuina antiga amb la 
campana grau, gerres, rentador de pedra, llar tancada i cossi); annexes ( cisterna, caseta de missatger, pallissa, 
estables, dos forns i portasses) i aïllades (solls, sestadors, trugeres, vaqueries, era i un aljub de capella envoltat de 
piques). La possessió té dos volums diferenciats: un correspon a la casa dels amos i l'altre correspon a la casa 
dels senyors. 
L'edifici més antic de Morelló Nou és la casa dels amos. La façana principal s’organitza en tres alçàries: planta 
baixa, primer pis i segon pis. Les obertures es disposen asimètricament. A la planta baixa trobem un portal d'accés 
d'arc de mig punt, amb una finestra allindanada a l'esquerra i una escala que puja a la casa dels senyors, a la 
dreta. A l'interior de la casa, un arc carpanell separa les dues cruïlles. 
El celler, a la part posterior de la casa dels senyors, es una de les estances més grans de la possessió . Té sòtil de 
volta d’aresta (amb una clau amb la data “1866”), sostinguts per quatre pilars centrals i arcs rodons; conserva 
encara quatre cups de vi. 
La casa dels senyors, situada al primer pis, té una terrassa davantera. Compta amb diverses estances: sala de 
billar, sala d'estar, menjador i set cambres. Conserva també una capella tipus armari, dedicada al Cor de Jesús, 
amb la data de 1935 a l'altar. 
 

CRONOLOGIA s. XIII (1232), s. XVI (1578), s. XVII (1675, 1679), s. XVIII (1735), s. XIX (1862, 1866) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

FLORIT, J.; ORDINAS, G. (2003): Sencelles 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El referit i els tancaments presenten nombrosos desperfectes. 

INTERVENCIONS Una de les reformes es data al 1866 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-35 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Cases dels amos i dels senyors, incloent façanes, estructura i volumetria. Carreres 
emmacades. Portassa situada davant les cases amb terrassa superior. Pou amb capelleta 
devora els sestadors. Celler i cup, cuina antiga i llar tancada. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparar els desperfectes de les façanes i substituir la canal de PVC. 

IA: Restauració, conservació, consolidació i rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

S'estableix com a zona de protecció inedificable l'àmbit delimitat en la documentació gràfica adjunta. 

 

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA   
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-35 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Castell CODI SR-36 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Laiar 

ADREÇA / ACCÉS  Al costat de la carretera Sencelles–Algaida 

COORDENADES UTM X: 490435 Y: 4386948  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A013000150000OT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió organitzada en bloc. La façana principal està orientada al sud–oest i presenta una disposició 
asimètrica de les obertures. S’estructura en tres plantes: planta baixa, primer pis i porxo. 
A la planta baixa trobem el portal d’accés a la casa; és d’arc escarser amb dos colcadors i llindar de pedra viva. A 
la part dreta del portal trobem dues finestres emmarcades amb faixes de color groc, igualment que al portal 
d’accés abans esmentat.  Al primer pis s’obren tres finestres balconeres emmarcades amb faixes de color groc i 
finalment al porxo podem esmentar les tres finestres similars a les de la planta baixa. Totes les obertures són 
allindanades i estan tancades amb persiana de fusta. 
La façana lateral està estructurada igual que la façana principal exceptuant el portal d’accés que és allindanat. 
Aquest portal comunica amb l’hort que hi ha vora la casa. 
Altres elements que destaquen a la façana són les faixes cantoneres pintades de color groc, la cornisa motllurada i 
les anelles per fermar animals. El parament està referit i pintat de color blanc, encara que hi ha zones on la pintura 
ha desaparegut, i presenta faixes grogues. El sòcol està encimentat. La coberta, de dos aiguavessos, és de teula 
àrab. 
Vora la casa trobem un celler, molt modificat que té la característica que es troba enclotat i té voltes de canó de 
marès que convergeixen en un pilar central. Actualment té altres funcions. 
Altres dependències són: pallissa, sestadors, portassa, aljub, bassa, cisterna. 
 

CRONOLOGIA s. XVII (1694), s. XVIII (1756), s. XIX (1859, 1863), s. XX (1935) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989) : GEM (XV, 8) 

FLORIT ZUAZAGA, J. (2003): Sencelles 

VALERO, G. (1999); Sencelles. Guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-36 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes, incloent totes les obertures i els colcadors, així com el seu tractament decoratiu. 
Estructura i volumetria de l'edificació principal. Mantenir com espai lliure privat l'espai ajardinat 
de la parcel·la situat al sud de l'edifici. Celler. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Homogeneïtzar tractament de la façana lateral nord de l'edificació principal seguint patró de 
la planta pis. Eliminar el cablejat i substituir la canal de PVC. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA Inclòs al Bé catalogat de Laiar DECLARACIÓ  

Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de data 10/11/2011 
(BOIB nº 178 de 26/11/2011) 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Raió CODI SR-37 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Laiar 

ADREÇA / ACCÉS  Al costat de la carretera Sencelles–Algaida 

COORDENADES UTM X: 490404 Y: 4387062  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A012001190001PI  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
La possessió està organitzada en bloc. Aglutina les següents dependències: annexes (celler), interiors (sitja o 
magatzem de gra) i aïllades (sestadors). També trobam dues cisternes, una adossada a la façana principal i l’altre 
situada a la façana lateral del celler. 
El portal forà és d'arc rodó adovellat i amb carcanyol. Els brancals i els escopidors són de pedra viva. Té 
dimensions monumentals i dóna accés desde la carretera a una clastra trapezoïdal i empedrada on s'aixeca la 
façana principal que està orientada al sud-est. Té dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició 
asimètrica de les obertures. 
El portal d'accés és d'arc rodó adovellat amb molt de regràs i amb carcanyol. L´escut dels Raió es troba en la 
dovella central de la dreta. A l’esquerra del portal hi ha un colcador i al capdamunt hi ha una finestra cega amb 
motllura conopial a la llinda i una creu encisa damunt la motllura. La finestra conté un conjunt ceràmic que 
representa la Immaculada. A la dreta del portal i adossada a la façana trobam una cisterna. Al primer pis trobam 
tres finestres amb ampits, motllures conopials i un detall al capdamunt, diferent per a cada finestra  (una creu, un 
cercle i una rella). En la part superior de la dreta de la façana hi ha un rellotge de sol. 
El parament de la façana principal està referit i presenta cadenes cantoneres de carreus de marès. La resta de les 
façanes són d'aparell irregular. La coberta de dos aiguavessos és de teula àrab. 
A l'esquerra de la clastra hi ha la pallissa. 
L’interior de la casa presenta una sala amb trespol mallorquí i embigat. A  l'esquerra trobam un portal allindanat 
que dóna accés a una altra estança. Un arc rebaixat separa els dos aiguavessos. A la part de la dreta un portal de 
llinda dóna pas a un vestíbul i al menjador. Un portal rodó ens porta a la cuina, amb foganya amb un pinte 
tradicional i amb coberta antiga de bigues i xebrons. Més a l’esquerra i darrera un portal de llinda hi ha un corredor, 
amb sòl de pedra que comunica amb la part posterior de les cases. 
El celler es troba a la façana lateral i  adossat al cos central. El portal d'accés és allindanat . L'interior presenta una 
gran sala rectangular. A partir dels dos pilars exempts de secció quadrada que formen tres arcs de mig punt queda 
dividida la sala en dues naus. Trobam la data de 1831 entre el primer i segon arc, és la data de construcció del 
celler en substitució d'un altre anterior ja que el mur de la dreta conserva un arc apuntat cegat (portal gòtic). Hi ha 
una pica i un cup a la part dreta. 
 

CRONOLOGIA s. XVI (1503, 1578, 1584), s. XVII (1621, 1699), s. XVIII (1789) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989) : GEM (XV, 8) 

BERARD, Gerónimo de (1983). Viaje a las villas de Mallorca 1789 

VALERO, G. (1999); Sencelles. Guia de passeig 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-37 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat reformada. Una de les intervencions es data al 1831 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes, estructura i volumetria dels edificis que rodegen la clastra. Portal forà i parament on 
es situa. Celler. Escut i rellotge de sol. Emmacat de la clastra. Edificacions auxiliars.  

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA Inclòs al Bé catalogat de Laiar DECLARACIÓ  

Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de data 10/11/2011 
(BOIB nº 178 de 26/11/2011) 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-37 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Ribes CODI SR-38 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Laiar 

ADREÇA / ACCÉS  Al costat de la carretera Sencelles–Algaida 

COORDENADES UTM X: 490528 Y: 4386917  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A013001640000OH  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Llogaret, sòl rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès d'un aiguavés a la qual s'hi adossen diversos bucs adossats formant una ela. La casa s'aixeca 
davant una carrera i té varies dependències situades perpendicularment al mur principal. 
La façana principal, orientada al sud-est, s'organitza en dues alçàries: planta baixa i porxo. Les obertures es troben 
disposades simètricament. El portal principal és allindanat i està flanquejat per pedrissos i per una finestra a cada 
banda. Al porxo s'obren dues finestres amb ampit motllurat, ressaltant la de l'esquerra que mostra un escrit a la 
llinda: “ als 25 abril 1758”, mentre que a l'intradós d'aquesta peça es veu una creu inscrita dins un cercle. 
Els bucs de la dreta presenta dues portasses d'arc escarser. El parament de la façana està aterracat i té una teula 
canalera a la part superior del frontis. La coberta de la casa és d'un aiguavés i de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVIII (1758) 

BIBLIOGRAFIA VALERO, G. (1999); Sencelles. Guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS  

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes, incloses totes les obertures, i volumetria de les edificacions que delimiten la carrera. 
Carrera. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Mantenir com espai lliure privat la carrera delimitada per les edificacions en L. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA Inclòs al Bé catalogat de Laiar DECLARACIÓ  

Acord del Ple del Consell de 
Mallorca de data 10/11/2011 
(BOIB nº 178 de 26/11/2011) 
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI SR-39 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Son Boi 

COORDENADES UTM X: 491743 Y: 4387658  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A014001220000OF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en bloc i orientada al sud-est. La casa està organitzada amb planta baixa i porxo, les 
obertures estan disposades de forma asimètrica. El portal d'accés s'obri al mig del bloc constructiu principal, és 
allindanat i emmarcat amb carreus de marès i a la dreta del portal hi ha una finestra emmarcada. Esmentar que 
trobem dos pedrissos, un a cada banda del portal. La coberta és de teula àrab i amb un sol aiguavés. 
Esmentar que a cada banda del bloc principal hi ha dos cossos que fan funcions de dependències. 
Els murs de la façana són d'aparell irregular amb restes de referit. 
A la façana principal podem veure una canal de teula que travessa la façana. A la façana posterior de la casa 
s'observa un pou amb capelleta adossat. 
 

CRONOLOGIA s. XIX-XX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat reformada, renovant-se la coberta i les dependències annexes. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana i volumetria de l'edificació principal. Teula canalera i pou amb capelleta. Edificacions 
auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP:- 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Pelat CODI SR-40 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Cascanar 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 492413 Y: 4387577  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A014000600000OF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en bloc, amb una sèrie de dependències annexes, alineades a la dreta de la façana ( 
estables i païssa), i aïllades (era i solls). 
La casa presenta un aiguavés i dues altàries: planta baixa i pis. Presenta una disposició simètrica de les obertures. 
El portal d’accés, situat al centre de la planta baixa, és allindanat i està emmarcat amb faixes blanques. Aquest 
portal està protegit per una petita porxada que s’aguanta damunt la capella de la cisterna situada a la dreta del 
portal. A l’esquerra del portal trobam una altra cisterna adossada a la façana. 
Al pis hi ha tres finestres amb ampit pla i una altra finestra més grossa desplaçada a la dreta de la façana. 
La façana està rematada per una cornisa plana, de marès. 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. 
La coberta és d’un sol aiguavés i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XIX (1882) 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
S'ha reformat, renovant-se la coberta i instal·lant una porxada discordant. Lateralment s'han 
adossat edificacions modernes. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façanes i volumetria. Cisternes adossades a la façana. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Binifat CODI SR-41 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Binifat 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 494669 Y: 4387887  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002500200DD98G0001XT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en bloc que aglutina una sèrie de  dependències annexes a la casa o disposades 
entorn a un pati posterior. Actualment dividida en dos habitatges. 
La façana principal, orientada al sud-est, està dividida en dues parts separades per un mur. Aquesta divisió 
actualment correspon a dues cases. La façana s’estructura en dues altàries: planta baixa i pis, i presenta una 
disposició asimètrica de les obertures. 
A la planta baixa trobam dos portals d’accés. El de la dreta és d’arc rodó, amb dovelles i carcanyols de marès, 
amb el llindar de pedra viva. Està flanquejat per un colcador i un pedrís de pedra. Cal ressaltar el paviment 
emmacat que precedeix la zona del portal d’ingrés. L’altre portal és d’arc escarser, amb dovelles de marès. 
Al pis trobam quatre finestres emmarcades amb carreus de marès. Dues d’elles conserven l’ampit motllurat. 
La façana es clou amb un voladís format per dues fileres de teules. El parament és d’aparell irregular i està 
parcialment aterracat. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 
Elements destacables són el rellotge de sol, la creu de l'anguila i el pou amb capelleta de la carrera. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Els paraments presenten alguns desperfectes 

INTERVENCIONS 
Les cases han estat reformades. La portassa s'ha reconvertit en habitatge. La carrera es troba 
encimentada. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Estructura, volumetria i façanes, incloent totes les  obertures. Celler. Carrera i pou amb 
capelleta. Rellotge de sol. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparar el parament de la façana seguint el patró referit existent. Donar un tractament 
tradicional a la carrera. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. La realització de noves obertures es 
condiciona al seguiment del patró tradicional de les existents. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-41 
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FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Bassa (I) CODI SR-42 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Montuïri 

COORDENADES UTM X: 494508 Y: 4387170  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000500200DD98E0001ZP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès situada al camí de Montuïri, molt a prop de Cas Frares. Està organitzada en bloc, amb carrera al 
davant. Aglutina una sèrie de dependències agropecuàries, disposades perpendicularment a l'habitatge (forn, 
pallissa, solls, vaqueria i estables). La casa està organitzada en dues altàries: planta baixa i pis. 
La façana principal està orientada al sud-oest. Presenta una articulació asimètrica de les obertures, les quals 
reben un tractament desigual. A la dreta de la façana trobam el portal d’arc escarser, flanquejat per un pedrís a 
l’esquerra i un abeurador a la dreta. Devora el portal s’obre una petita finestra. Tant el portal com la finestra de la 
planta baixa estan emmarcats amb pintura blanca. Al pis hi ha dues finestres allindanades , de diferent grossària. 
El parament de la façana presenta un aterracat amb pedretes incrustades. La coberta és d’un aiguavés i teula 
àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XIX 

BIBLIOGRAFIA VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada renovant-se la coberta i modificant-se les obertures de la planta pis de la 
façana. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façanes i volumetria de l'edificació principal. Pou i edificacions auxiliars al llevant de les cases. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Bassa (II) CODI SR-43 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Montuïri 

COORDENADES UTM X: 494835 Y: 4387175  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000500300DD98E0001UP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc que aglutina diferents dependències annexes (pallissa , forn, solls, estables, 
dues cisternes i cinc piques). La casa està organitzada en dues altàries: planta baixa i porxo, i consta de dues 
crugies. 
La façana principal està orientada cap al sud-est i presenta una disposició asimètrica de les obertures. 
El portal principal és d’arc de mig punt, amb dovelles de poc regràs i llindar de pedra viva. Està flanquejat per un 
pedrís a la dreta i una cisterna amb rentadors a l’esquerra. A cada costat del portal tenim una finestra. Al porxo hi 
ha dos finestrons. A la façana lateral podem veure la finestra de la païssa, amb la corresponent escala d’accés. 
Cal esmentar la presència d’un rellotge de sol ubicat a l’extrem superior dret de la façana principal. 
La façana està rematada per una filera de teules que també actua com a canal. 
El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang i presenta un aterracat rudimentari. 
La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. Una sèrie d'edificacions auxiliars s'alineen al llevant de la casa. 
 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada tant la casa com les edificacions auxiliars. S'ha construït un parral sostingut 
per quatre pilastres hexagonals de marès. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana i volumetria dels dos aiguavessos. Cisternes i rellotge de sol. Teula canalera. Escala 
d'accés al porxo. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP:- 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-43 
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FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ  CODI SR-44 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Judí 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera de Sineu 

COORDENADES UTM X: 493520 Y: 4386250  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A014001730000OH  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en bloc, amb dependències aïllades situades davant la façana principal formant una 
carrera entre ambdues edificacions. La casa està organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo. Presenta una 
disposició irregular de les obertures. 
El portal d’accés és allindanat, emmarcat amb carreus de marès i amb el llindar de pedra viva. A la dreta hi ha una 
finestra enreixada de recent creació. Al porxo trobem un finestró amb ampit motllurat, que es troba lleugerament 
desplaçat de l’eix del portal. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de fang. 
La coberta és d’un sol aiguavés, amb la vessant disposada cap a la façana posterior, i es soluciona amb teula 
àrab. A la façana posterior podem observar una teula canalera. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

 

INTERVENCIONS A la façana lateral s'adossa una porxada moderna. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes i volumetria de les dues edificacions. Teula canalera de la façana posterior. Carrera 
enmig de les dues edificacions. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP:- 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-44 
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FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Borràs CODI SR-45 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Carretera de Sineu (Ma-3011) 

COORDENADES UTM X: 493633 Y: 4386041  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001400300DD98E0001FP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió, amb carrera davantera, que es divideix en tres volums annexes que formen un bloc de planta 
rectangular. La casa està organitzada en dues alçàries: planta baixa i pis. Presenta una disposició asimètrica de 
les obertures, encara que aquestes es situen de manera ordenada sobre la superfície del frontis. El portal d’accés 
a l'habitatge és un arc de mig punt amb dovelles curtes i amples. Es tanca amb una porta de fusta massissa i està 
flanquejat per dues petites finestres. 
Al pis noble trobem un balcó al centre de la façana , amb una finestra rectangular a cada banda. Aquest balcó té 
una base de pedra, sense motllures, i una barana de ferro. Un element significatiu de la façana és un rellotge de 
sol situat a la part superior, en un xamfrà del cantó de l’esquerra. El parament està referit i pintat de blanc. El sòcol 
es diferencia amb un color gris. La façana es clou amb una cornisa plana i la coberta és de teula àrab.  A la 
carrera es localitzen dues cisternes. 
 

CRONOLOGIA s. XVIII-XIX 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. Els paraments i els tancaments presenten alguns desperfectes i pegats de ciment. 
Una edificació tradicional annex es troba en ruïna. 

INTERVENCIONS 
En època indeterminada es produí una reordenació de les finestres de la planta pis, 
condemnant la situada sobre el portal i obrint les actuals. La façana posterior ha sofert 
nombroses intervencions. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal i volumetria dels dos aiguavessos. Carrera davant la casa. Cisternes. Rellotge 
de sol. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP. Restaurar les façanes i substituir la canal de PVC. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Cas Vicari Aloi CODI SR-46 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Judí 

ADREÇA / ACCÉS  Creuer carretera de Sineu / carretera de Sencelles a Pina 

COORDENADES UTM X: 493912 Y: 4386203  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A017000010000OS  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc, amb carrera davantera. Aglutina les següents dependències: porxada, pallissa, 
cisterna . 
La casa està organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo, i consta de dues cruïlles. 
La façana principal està orientada al sud-est. Les obertures estan disposades asimètricament. 
El portal d’accés a la casa està format per un arc de mig punt construït a base de carreus de marès. Està 
flanquejat per dos pedrissos i cobert per una petita porxada. A la dreta del portal trobem un finestró atrompetat i a 
l’esquerra una finestra més grossa. Observem també, adossada a la façana , una cisterna de secció quadrangular. 
Al porxo hi ha dues finestres. Els murs són d’aparell irregular de pedra i morter, amb cadenes cantoneres de 
marès. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. La cornisa que remata la façana té forma de filera de teules. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA AV (1989): GEM 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat reformada, renovant-se la coberta. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana principal i volumetria del dos aiguavessos. Cisterna adossada 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Caló (Judí de Can Quaranta) CODI SR-47 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Judí 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera Palma a Sineu (Ma-3011) – Carretera Ma-3140 

COORDENADES UTM X: 493882 Y: 4386195  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A017000150000OL  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès de dos aiguavessos disposada en bloc amb carrera davantera. Presenta dos blocs, de diferent 
alçària, això és l’habitatge pròpiament dit i una portassa. El volum de l’habitatge s’estructura en dues alçàries: 
planta baixa i pis. La façana principal presenta un portal d’accés d’arc escarser. A nivell del primer pis destaquen 
tres finestres amb emmarcament de marès. El segon volum presenta com a única obertura una portassa d’arc 
escarser. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. A la façana de ponent hi destaca una cisterna adossada. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 

Reformada, havent-se renovat la coberta i alçat l’altura de la planta pis. S’ha adossat a la 
façana principal una porxada discordant. La façana posterior presenta nombroses 
modificacions i afegits. A la façana de llevant s’adossa un buc de blocs de formigó destinat a 
garatge. A la façana de ponent es bastí una escala d’accés a la planta pis. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana principal incloent totes les obertures i la portassa. Volumetria dels dos aiguavessos. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Dignificar la façana posterior donant un tractament tradicional als distints elements. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 



 

 

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SENCELLES 

Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial. GAAT  

 

156

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ ses Cases Noves CODI SR-48 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Judí 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera Palma a Sineu (Ma-3011) 

COORDENADES UTM X: 494000 Y: 4386249  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A014001860000OF  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès de dos aiguavessos organitzada en bloc. L’accés es fa per una petita carrera. Adossada a la 
façana lateral trobam una portassa d'arc rodó, al interior de la qual hi ha un forn. Darrera el cos principal trobam 
dependències totalment esbocades. 
 La casa orientada al sud-est té dues altàries: planta baixa i primer pis. Presenta una disposició irregular de les 
obertures. El portal d'accés és d'arc escarser. A cada lateral trobam dues finestres. Hi ha una cisterna a l’esquerra 
del portal que està adossada a la façana. Al primer pis trobam dues finestres amb ampits motllurats. Totes les 
obertures estan emmarcades amb marès. La façana és de paret en verd i morter. Presenta una cadena cantonera 
de carreus de marès. La coberta és de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA AV (1989): GEM 

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat reformada. Presenta distintes construccions adossades destinades a serveis. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal incloent totes les obertures i la portassa. Volumetria dels dos aiguavessos. 
Cisterna adossada. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Posada de Judí CODI SR-49 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Desús 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Judí 

ADREÇA / ACCÉS  Creuer carretera de Sineu i carretera de Sencelles a Pina. Km Hm 7 

COORDENADES UTM X: 493962 Y: 4386215  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A016003350000OR  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Antiga posada de Judí, molt senzilla, estructurada en planta baixa i porxo. 
La façana principal presenta una disposició simètrica i consta d’una única obertura: el portal d’ingrés, ubicat al 
centre de la façana. Aquest portal és allindanat i està emmarcat amb carreus de marès. 
La façana posterior presenta un únic portal amb les mateixes característiques. 
A una de les façanes laterals trobem un finestró al porxo, emmarcat amb marès, amb ampit pla. També 
s’observen dos finestrons molt senzills en planta baixa. El parament és d’aparell irregular de pedra i morter de 
fang. Observem cadenes de carreus a les cantonades. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVIII (1789) 

BIBLIOGRAFIA 

AV (1989): GEM 

BERARD, Gerónimo de (1983): Viaje a las villas de Mallorca 1789 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig. 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Dolent. El parament presenta nombroses erosions. L’interior necessita una rehabilitació 
integral. 

INTERVENCIONS S’ha renovat la coberta. Alguns esbucaments de les parets s’han arreglat amb blocs de ciment 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façanes i volumetria de l'edifici. Obertures allindandades en marès de l’interior 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Rehabilitació integral. Tractament homogeni dels paraments mitjançant referit tradicional. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ es Rafal CODI SR-50 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Ruberts 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera de Sineu 

COORDENADES UTM X: 494576 Y: 4386423  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001500100DD98E0001QP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc amb carrera. Conté diverses dependències agropecuàries: annexes ( pallissa, 
dos forns, pedrís, portassa) i aïllades  pou, estables, cisterna, solls, abeurador). 
La casa està organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo, i consta de dues cruïlles. 
La façana està orientada al sud-est i les obertures estan disposades asimètricament i tractades de forma desigual. 
El portal d'accés a l'habitatge forma un arc escarser, a cada banda del portal hi ha pedrissos, i dues finestres, una 
a cada banda del portal. Al porxo hi ha tres finestrons, els dos dels cantons tenen ampit. 
Els paraments són de pedra i morter. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. La cornisa forma una filera de 
teules.  
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA AV (1989): GEM 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Ha estat reformada, renovant-se la coberta. S'ha construït una porxada al llarg de tota la 
façana, una escala d'accés al pis i diversos adossats amb un resultat discordant. S'ha eliminat 
el referit original de la façana i s'ha tret la pedra del parament. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façanes i volumetria. Edificacions auxiliars. Abeurador, pou i cisterna. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Eliminar la porxada de la façana principal. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ es Parral  CODI SR-51 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Ruberts 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Ruberts a Lloret 

COORDENADES UTM X: 495020 Y: 4386151  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001101400DD98F0001WL  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès que disposa de carrera davant la façana principal. Presenta una orientació sud-est. 
La façana principal està organitzada en dues alçàries: planta baixa i pis, i presenta una disposició regular de les 
obertures. El portal d’accés és d’arc de mig punt, amb dovelles i carcanyols de marès. A cada costat trobem una 
finestra. A la dreta del portal, i adossada a la façana, hi ha una cisterna semicircular. Al pis tenim tan sols una 
finestra amb ampit motllurat, arrenglerada amb el portal d’accés. 
La façana es clou amb una cornisa en forma de filera de teules, que actua com a canal. 
El parament està referit i pintat de blanc. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha sofert distintes intervencions, sobretot al segon aiguavés. 

 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana, incloent totes les obertures. Volumetria dels dos aiguavessos. Sistema de recollida 
d’aigua de la façana incloent la cisterna adossada. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Restaurar la decoració en blanc del parament. 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. Només 
s’admetran noves obertures a la planta pis, condicionades al seguiment del model tradicional 
de l’existent 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 

 

Es Parral  
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Pinar CODI SR-52 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Ruberts 

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Ruberts a Lloret 

COORDENADES UTM X: 495445 Y: 4386150  

REFERÈNCIA CADASTRAL 546160100000000001YQ  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Sòl rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès, orientada al sud, amb carrera i voravia davantera. 
La casa està organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo, i consta de dues crugies. 
La façana principal presenta una disposició asimètrica de les obertures, que estan tractades de forma desigual. El 
portal d’accés a la casa és d’arc escarser i està flanquejat per dues finestres allindanades, una més rectangular 
que l’altra. El portal es tanca amb una porta de fusta massissa de dues fulles. Al porxo trobem una petita finestra 
amb ampit, situada just damunt el portal. Els murs de la façana són d’aparell irregular de pedra i morter. 
Un element significatiu de la façana és la teula canalera suportada per pedres de formes irregulars. 
La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. Davant la casa hi ha un pou amb capelleta. 
 

CRONOLOGIA s. XVII-XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
Totalment reformada, amb la coberta renovada. El segon aiguavés s’ha pujat mig metre 
respecte al primer. 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal. Volumetria dels dos aiguavessos. Teula canalera i pou amb capelleta. 
Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Baldó (II) CODI SR-53 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Montuïri 

COORDENADES UTM X: 494968 Y: 4385256  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A016002330000OT  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc, amb carrera. Aglutina les següents dependències agropecuàries: una portassa 
annexa i un safareig. 
La casa està organitzada en dues alçàries planta baixa i porxo, i dues crugies. 
La façana principal presenta una disposició asimètrica de les obertures. El portal d’accés a la casa és molt senzill, 
en forma d’arc escarser. A l’esquerra del portal trobem una finestra, i al porxo dos finestrons molt senzills. 
Els murs són d’aparell irregular de pedra i morter. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS Ha estat reformada 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Façana principal i volumetria dels dos aiguavessos. Portassa i safareig. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-53 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ ses Comes CODI SR-54 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE ses Comes 

ADREÇA / ACCÉS   

COORDENADES UTM X: 493896 Y: 4385455  

REFERÈNCIA CADASTRAL 002400200DD98E0001JP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès organitzada en forma de ela entorn a una carrera on es troben les següents dependències: 
estable, portassa i forn. Hi ha un pou amb capelleta situat darrera la casa. 
La façana principal està orientada al sud-est. Té dues altàries: planta baixa i porxo. Presenta una disposició 
asimètrica de les obertures. El portal d'accés és d'arc escarser. A cada banda del portal hi ha una finestra 
emmarcada amb faixes referides. A la dreta del portal hi ha un pedrís. A la banda esquerra de la façana trobam 
una porta d'arc escarser emmarcada amb carreus de marès. Al porxo hi ha tres finestrons. 
La façana es clou amb una teula canalera sobre llivanyes a la façana i sobre teules de través a l'aiguavés de 
darrera. El parament està emblanquinat. La coberta de dos aiguavessos és de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA  

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Regular. El parament de la façana principal presenta algunes erosions. 

INTERVENCIONS 
S'han practicat noves obertures a la façana posterior. S'han renovat les cobertes d'algunes 
edificacions auxiliars 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana principal, incloent totes les obertures,  i volumetria dels dos aiguavessos. Rellotge de 
sol. Canals dels dos aiguavessos. Pou amb capelleta. Carrera i camí d'accés a les cases. 
Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: Reparar el parament seguint el patró del referit existent.  

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. Les noves 
obertures es condicionen al seguiment del patró de les existents. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-54 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA  

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Caló CODI SR-55 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE Judí 

ADREÇA / ACCÉS  Carretera de Sencelles a Pina. Km 2 

COORDENADES UTM X: 494000 Y: 4385695  

REFERÈNCIA CADASTRAL 07047A0170004000OH  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc, amb carrera i voravia davantera. 
Té dues plantes: planta baixa i porxo. Les obertures es distribueixen asimètricament damunt el frontis. 
La façana principal està orientada al sud-est. A la plana baixa hi ha un portal rodó amb dovelles curtes i amples. A 
cada un dels costats hi ha una finestra allindanada emmarcada amb faixes. Al porxo trobem dues finestres amb 
ampit motllurat. 
El parament està referit i pintat de blanc. El sòcol és de ciment gratallós. 
La façana està rematada per una cornisa plana, lleugerament inclinada, que actua de canal. Destaca un rellotge 
de sòl situat al cantó superior de llevant de la façana 
La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Reformada 

INTERVENCIONS S'ha adossat un buc modern a l'edificació tradicional 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façana incloent totes les obertures i la canal.  Tractament de la façana amb el parament referit 
i pintat de blanc amb sòcol de ciment Volumetria de la casa. Rellotge de sol. Pous situats al 
costat del camí. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP:- 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-55 
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FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Son Xotano CODI SR-56 

TIPOLOGIA Casa de possessió 

ÚS ACTUAL Residencial. Agroturisme 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Tradicional senyorial 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Son Xotano 

COORDENADES UTM X: 489515 Y: 4389078  

REFERÈNCIA CADASTRAL 001000100DD88H0001XP  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de possessió organitzada en bloc i amb una carrera posterior d'on es contemplen els antics sestadors i la 
caseta del pastor (actualment convertits en habitacions). Aglutina diferents dependències: annexes (cup, cisterna, 
portassa i pallissa), interior (celler) i aïllades (solls i era). 
La façana principal està orientada al sud-est. Té tres plantes d'alçada: planta baixa, primer pis i porxo. Presenta 
una disposició ordenada de les obertures. La banda dreta de la façana, des de la escala de pujada al primer pis 
fins al final de la paret, es tracta d'una ampliació posterior de la casa (segle XVI). 
El portal d'accés és d'arc escarser amb brancals de pedra viva. A l'esquerra del portal hi ha un pedrís. A la banda 
dreta del portal trobam una escala que dóna accés a una porta allindanada situada al primer pis, es tracta d'una 
porta d'accés a l'antiga casa del senyors. També trobam un balcó i una finestra a cada banda. Al porxo hi ha sis 
finestrons apaïsats. A l'interior trobam un arc rebaixat que separa les dues crugies. A la dreta de la primera crugia 
hi ha un celler, al qual s'accedeix per una petita escala de davallada.  Un pilar quadrat ocupa el centre de l'estança, 
dividida en dues naus de dos trams cadascuna, amb coberta embigada. La façana es clou amb una cornisa plana. 
El parament està emblanquinat i presenta un conjunt de línies d'imposta i faixes pintades de color rosat. El sòcol 
està referit i pintat de color rosat. La coberta de dos aiguavessos és de teula àrab. 
 

CRONOLOGIA s. XVI, s. XVII (1650, 1685, 1694), s. XVIII (1712, 1735, 1748), s. XIX (1812, 1845) 

BIBLIOGRAFIA 
AV (1989): GEM 

VALERO, G. (1999): Sencelles, guia de passeig 

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
S'han adequat les cases i les dependències auxiliars a l'ús agroturisme. S'ha repintat la façana, 
eliminant les faixes i emmarcats de color rosat. 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-56 

 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

B 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR 

Façanes de l'edificació principal, incloses totes les obertures. Estructura i volumetria de 
l'edificació principal, incloses les terrasses. El celler. La cisterna adossada de la façana 
posterior. Edificacions auxiliars. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

6. DEFINICIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ 

S'estableix com a zona de protecció inedificable l'àmbit delimitat en la documentació gràfica adjunta. 

 

 

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 
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 CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-56 

 

FOTOGRAFIES 
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1. IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Can Trist CODI SR-57 

TIPOLOGIA Casa de pagès 

ÚS ACTUAL Residencial 

AUTORIA  

ESTIL O CORRENT Popular 

2. LOCALITZACIÓ 

NUCLI O PARATGE  

ADREÇA / ACCÉS  Camí de Can Trist 

COORDENADES UTM X: 489089 Y: 4384517  

REFERÈNCIA CADASTRAL 000503400DD88D0001ZB  

ENTORN / CLASSE DE SÒL Rústic 

3. DESCRIPCIÓ 
 
Casa de pagès disposada en bloc, amb carrera. Presenta una sèrie de dependències annexes: portassa, pallissa i 
forn. La casa està organitzada en dues alçàries: planta baixa i porxo. Les obertures estan disposades 
simètricament. 
El portal d’accés a  la casa s’obri al centre de la façana. Es tracta d’un arc de mig punt amb carcanyols, tot 
emmarcat amb carreus de marès. A cada banda del portal hi ha un finestró atrompetat. Al pis trobem tres finestres 
amb ampit pla. La façana es clou amb una cornisa plana, que a la vegada actua de canal. 
Els murs són d’aparell irregular de pedra i morter de fang. La coberta és de teula àrab. S'observa una anella 
fermadora devora el portal. 
 

CRONOLOGIA s. XVIII 

BIBLIOGRAFIA  

4. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

Bo 

INTERVENCIONS 
S'ha reformat la portassa adossada a la casa, renovant les dovelles de marès i col·locant un 
folre de pedra discordant. S'ha construït un banc al costat del portal principal. 

5. PROTECCIÓ DE L’ELEMENT 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

C 

USOS PERMESOS Els corresponents a la qualificació del sòl rústic en la qual es localitza 

ELEMENTS A 
PRESERVAR Volumetria i façanes del cos principal de l'edificació, incloent totes les obertures. Canal. 

INTERVENCIONS 
PREFERENTS I 
ADMISSIBLES 

IP: - 

IA: Restauració, conservació, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació. 

PROTECCIÓ 
ESPECÍFICA  DECLARACIÓ   

 

 

LOCALITZACIÓ CARTOGRÀFICA CODI D’IDENTIFICACIÓ SR-57 
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FOTOGRAFIES 

 


